รายนามผูมาประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 1/2551
วันที่ 24 มกราคม 2551
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5
..................................................................
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ศาสตราจารย ดร.เกษม
นายธีระวัฒน
ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย
นายพีระศักดิ์
ผูชวยศาสตราจารยพูนศักดิ์
นายวีระ
อาจารย ดร.วิวรรธน
ผูชวยศาสตราจารยสุบิน
ผูชวยศาสตราจารยกฤดา
อาจารยปริญญา
ผูชวยศาสตราจารยโศรตรีย
ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา
ผูชวยศาสตราจารยอมร
อาจารยเสรี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิตพล
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรชัย

จันทรแกว
ภัทรานวัช
หาญสมบัติ
พอจิต
บุญสาลี
รัตนศิริกุลชัย
มุขดี
แกวยัง
ชุมจันทรจิรา
บัววังโปง
จุฑานนท
มิ่งฉาย
ชูเอียด
แสงอุทัย
ศศิธรานุวัฒน
เศรษฐพรรค

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายก
อธิการบดี
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการจากคณาจารยประจํา
กรรมการจากคณาจารยประจํา
กรรมการจากคณาจารยประจํา
กรรมการจากคณาจารยประจํา
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
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นายดิเรก
นายนรินทร
นายมานพ
นายเรืองชัย
แพทยหญิงศรีวรรณา
ศาสตราจารย ดร.สมบัติ
รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ

กอนกลีบ
เหลาอารยะ
ดีมี
ทรัพยนิรันดร
พูลสรรพสิทธิ์
กาญจนกิจ
นพรัก

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
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นายพรไชย
นางสาวนิรชา
นางสาววาสนา
นายดํารงค

สาครเสถียรกุล
คมสัน
ผูบุญ
วงษพรวน

ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

รายนามผูไมมาประชุม

รายนามผูเขารวมประชุม

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
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เปดประชุม เวลา 14.00 น.
ศาสตราจารย ดร.เกษม จันทรแกว นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบ
วาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงเพื่อทราบ
1.1 ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
สืบเนื่องจากผู ชวยศาสตราจารยจรูญ คําทิ พย คณบดีคณะมนุ ษยศาสตร และสังคมศาสตร กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดลาออกจากตําแหนง ทําใหตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารง
ตําแหนงบริหาร วางลง 1 อัตรา ความละเอียดทราบแลวนั้น
ในการนี้ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย หลักเกณฑ คุณสมบัติ
และวิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร พ.ศ.2550 และมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 11/2550 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2550 เรียบรอยแลว จึงขอนําเสนอรายชื่อผูไดรับเลือกตอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อประกาศผลการเลือก ไดแก ผูชวยศาสตราจารยกฤดา ชุมจันทรจิรา คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
และขออนุญาตให ผูชวยศาสตราจารยกฤดา ชุมจันทรจิรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนง
บริหาร ปฏิบัติหนาที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตั้งแตวันนี้เปนตนไป
มติที่ประชุม
อนุญาต และเห็นชอบตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2550
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดจัดทํารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2550 เมื่อวันที่ 20
ธันวาคม 2550 จํานวน 11 หนา เรียบรอยแลว จึงนําเสนอคณะกรรมการเพือ่ โปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2550 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2550 โดยใหมีการแกไข ดังนี้
1. วาระที่ 1.3 วรรคสอง ใหแกไขเปน “ในการนี้ …………..ที่ประชุมมอบหมายใหประธานสภาคณาจารยและ
ขาราชการ ดําเนินการใหไดมาซึง่ ขาราชการ จํานวน 1 รายชือ่ เพือ่ แทนผูช วยศาสตราจารยโศรตรีย จุฑานนท
ดังกลาว”
2. วาระที่ 3.1 มติที่ประชุม ใหแกไขเปน “มติที่ประชุม เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยไดพิจารณาอยางรอบคอบ และ
ไม ไ ด ขั ดแย ง เรื่ อ งคุ ณ วุ ฒิ แ ละวั ย วุ ฒิ แต เ พื่ อ ความเหมาะสม จึ งมี มติ แต งตั้ งให นายพิ สุ ทธิ์ ศรี จันทร รั กษาการ
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป”
3. วาระที่ 3.2 มติที่ประชุม ใหแกไขเปน “มอบหมายให มหาวิทยาลัยดําเนินการปรับแกประกาศใหเปนไปตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ”
4. วาระที่ 4.1 /........
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4. วาระที่ 4.1 ใหเพิ่มเติมเนื้อหาขอเสนอแนะของประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ดังนี้
“1. มหาวิทยาลัยควรมีหนวยสนับสนุนการพัฒนาผลงานทางวิชาการ และงานวิจยั อยางเปนรูปธรรม
2. มหาวิทยาลัยควรเนนเรือ่ งการวิจยั และกระบวนการสอน เพือ่ เพิ่มศักยภาพใหแกมหาวิทยาลัย”
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 พิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย การจางพนักงานมหาวิทยาลัย
ชาวตางประเทศ พ.ศ.2551
ความเปนมา สืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 12/2550 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2550 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ
(ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย การจางพนักงานมหาวิทยาลัยชาวตางประเทศ พ.ศ.2550 และได
มอบหมายใหมหาวิทยาลัย ปรั บแก ตามข อ เสนอแนะของกรรมการ โดยใหศึ ก ษาระเบีย บจากมหาวิ ทยาลั ยอื่ นๆ
ประกอบดวย ทั้งนี้ หากกรรมการทานใดมีขอเสนอแนะใหสงขอมูล ที่รองอธิการบดีฝายบริหารและสิทธิประโยชน เพือ่
พิจารณาดําเนิ นการตอไปนั้ น บัดนี้ มหาวิทยาลัยได ดําเนิ นการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการแลว จึงขอ
นําเสนอ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย การจางพนักงานมหาวิทยาลัยชาวตางประเทศ พ.ศ.2551
ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย การจางพนักงานมหาวิทยาลัย
ชาวตางประเทศ พ.ศ.2551
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย การจางพนักงานมหาวิทยาลัยชาวตางประเทศ
พ.ศ.2551 โดยใหแกไขเพิ่มเติม ดังนี้
1. ขอ 2 ใหแกไขเปน “ระเบียบนี้ใหใชบงั คับตั้งแต วันที่ 1 ตุลาคม 2550 เปนตนไป”
2. ขอ 5 ใหแกไขเปน “ลักษณะงานของพนักงานมหาวิทยาลัยชาวตางประเทศ ประกอบดวยภาระงานหลักตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยที่เทียบไดกับการสอนไมนอยกวา 14 คาบตอสัปดาห”
3. ขอ 7 (3) ใหแกไขเปน “(3) เมื่อหนวยงานนั้นไดรับความเห็นชอบแลว ใหกรรมการตามขอ 8 ดําเนินการสรรหา
และคัดเลือกบุคคลที่จะจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยชาวตางประเทศตอไป”
4. ขอ 8 ใหเพิ่มเติมคณะกรรมการพิจารณาการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชาวตางประเทศ ซึง่
ประกอบดวย
(1) ผูที่อธิการบดีมอบหมาย
เปนประธาน
(2) หัวหนาหนวยงานที่เกีย่ วของ 1 คน
เปนกรรมการ
(3) อาจารยหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่มีประสบการณเกีย่ วกับงานที่จะจาง เปนกรรมการ
(4) ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
เปนกรรมการ
(5) หัวหนาฝายวิเทศสัมพันธ
เปนกรรมการและเลขานุการ
5. ขอ 11 /......

4

5. ขอ 11 ใหเพิ่มเติมเนือ้ หาในวรรคสอง เปนดังนี้ “ อนึ่ง อัตราเริ่มตนของคาจางพนักงานมหาวิทยาลัยชาว
ตางประเทศ นอกเหนือจากพิจารณาตามคุณวุฒิแลว ใหพิจารณาจากประสบการณและผลงาน โดยใหเปนไปตาม
ที่คณะกรรมการพิจารณาการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชาวตางประเทศ หรือมหาวิทยาลัยกําหนด”
6. ขอ 12 ใหแกไขเพิ่มเติม (6) และ (7) เปน “(6) คาเชาที่พัก และ (7) สิทธิอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
7. ขอ 12 วรรคสอง ใหแกไขเปน “หลักเกณฑเกี่ยวกับสิทธิตาง ๆ ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล”
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจงเพื่อทราบ
4.1 การดําเนินการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ลงวันที่ 20 ธันวาคม
2550 บัดนี้คณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ไดดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
วาดวย หลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการไดมาซึ่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2547 แลว โดยไดออกประกาศและ
บันทึก ดังนี้
1. ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 1/2551 เรื่อง ขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาในการสรรหาคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย
2. ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 2/2551 เรือ่ ง บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเสนอชื่อผูสมควรดํารง
ตําแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
3. บันทึกขอความ เรื่อง การรวมเสนอชื่อและ / หรือ สมัครเขาสูตําแหนงคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
ในการนี้ ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ไดชี้แจงกระบวนการในการสรางความเขาใจ
ใหกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยผานหัวหนาสวนราชการและผูเกี่ยวของ และไดขอหารือนายกสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย ในเรื่ อ ง การกํ า หนดแนวทางการบริ หารจั ดการบั ณ ฑิ ตวิ ทยาลั ย ซึ่ งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยไดอภิปรายอยางกวางขวาง และมีขอเสนอแนะสรุปไดวา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิ ตถตองการ มีหนา ที่เป นผูประสานงานกับหนวยงานที่เ กี่ยวของ และอํานวยการในการจัดการศึ กษาระดั บ
บัณฑิ ตศึ กษา กํา กับดู แลงานด านธุร การและการเงิ นของบั ณฑิ ตวิ ทยาลั ย ใหเ ปน ไปตามที่ คณะกรรมการบั ณฑิ ต
วิทยาลัยประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถกําหนด
มติที่ประชุม
รั บ ทราบ และเห็ น ชอบ การกํ า หนดแนวทางการบริ หารจั ดการบั ณ ฑิ ต วิ ทยาลั ย ตามที่ ก รรมการสภา
มหาวิทยาลัยใหขอเสนอแนะ
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4.2 กําหนดการพิธพี ระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ประจําปการศึกษา 2549 – 2550
อธิการบดีแจงใหที่ประชุมทราบวา สํานักพระราชวังไดแจงหมายกําหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ประจําปการศึกษา 2549 – 2550 ระหวางวันที่ 18 – 22 เมษายน 2551
ณ จังหวัดเชียงใหม
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ขออนุมัติปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550
ความเปนมา ดวยคณะกรรมการสภาวิ ชาการ มหาวิทยาลัย ราชภั ฏอุ ตรดิตถ ได ดําเนิน การพิ จารณาผลการศึก ษาของ
ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 ในการประชุม ครั้งที่ 1 / 2551 เมื่อวันที่
11 มกราคม 2551 มีมติเห็นชอบใหสําเร็จการศึกษา ในวันที่ 11 มกราคม 2551 จํานวน 47 คน
ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 จํานวน 47 คน ดังนี้
ระดับปริญญาตรี
สาขาวิทยาศาสตร
จํานวน
17
คน
สาขาศิลปศาสตร
จํานวน
27
คน
สาขาการศึกษา
จํานวน
1
คน
สาขาการบริหารธุรกิจ
จํานวน
2
คน
รวม
47
คน
มติที่ประชุม
อนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 จํานวน 47 คน ตามเสนอ
5.2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ หลักสูตรใหม พ.ศ.2551
ความเปนมา จากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2550 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2550 ที่ประชุมไดพิจารณาหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และมีมติมอบหมายใหผูดําเนินการ
ปรั บแก ไขตามข อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิ ชาการ และเมื่ อปรั บแก แล วให ส ง เอกสารหลั ก สู ตรถึ ง รอง
อธิการบดีฝายวิชาการเพื่อตรวจทานอีกครั้งหนึ่ง กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป บัดนี้ กรรมการ
พัฒนาหลักสูตรฯ ไดดําเนินการตามมติคณะกรรมการสภาวิชาการแลว จึงขอเสนอหลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหการ หลักสูตรใหม พ.ศ.2551 ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
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ประเด็นนําเสนอ พิจารณา หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ หลักสูตรใหม พ.ศ.2551
มติที่ประชุม
เห็นชอบ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ หลักสูตรใหม พ.ศ.2551
มอบหมายให คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตฯ พิจารณาปรับแกแผนการศึกษา รายวิชา
และใหเพิ่มเติมรายวิชาเคมีในแผนการศึกษาดวย
ทั้งนี้ ที่ประชุมไดขอใหผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิตพล ศศิธรานุวัฒน เปนที่ปรึกษาหลักสูตรฯ และเมื่อ
ดําเนินการปรับแกหลักสูตรฯ แลว ใหนําเสนอหลักสูตรฯ ตอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจทาน กอนนําเสนอ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตอไป
5.3 การเลื่อนและแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)
ใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น
ความเปนมา ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ที่ 3227/2551 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงาน
และคุณลักษณะของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) เพื่อใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น ลงวันที่
26 ธันวาคม 2550 บัดนี้ คณะกรรมการไดดําเนินการประเมินการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของขาราชการพลเรือน
ในสถาบั น อุ ดมศึ ก ษา (สายสนั บสนุ น ) ที่ มีคุ ณ สมบั ติครบตามมาตรฐานการกํ า หนดตํ า แหน ง ของ ก.พ.อ. และ
ขอบั งคั บมหาวิ ทยาลัย ราชภัฏ อุตรดิตถ วา ดวย การกํ าหนดระดั บตํ าแหนง และการแตงตั้ งข าราชการพลเรือ นใน
สถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น พ.ศ.2550 เปนที่เรียบรอยแลว จํานวน 8 คน
ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ การเลื่อนและแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)
ใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น จากระดับ 5 เปน ระดับ 6 จํานวน 8 คน ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อ - สกุล
นายดุสิต สมยา
นายพรไชย สาครเสถียรกุล
นส.พิณภัคธิมา ใจเงิน
นางจินดา ชัยปน
นายวันชัย แกวนาคแนว
นางศณัฐฌา ฤกษดี
นายบุญชวย อิ่มทอง
นายไพจิตต สายจันทร

ตําแหนงปจจุบัน
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5
บุคลากร 5
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5
นักวิชาการการเงินและบัญชี 5
นักวิชาการพัสดุ 5
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5

ระดับ
5
5
5
5
5
5
5
5

ตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6
บุคลากร 6
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6
นักวิชาการการเงินและบัญชี 6
นักวิชาการพัสดุ 6
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6

ระดับ
6
6
6
6
6
6
6
6

มติที่ประชุม
เห็นชอบ การเลื่อนและแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ใหดํารงตําแหนง
ที่สูงขึ้น จากระดับ 5 เปน ระดับ 6 จํานวน 8 คน ตามเสนอ ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ 26 ธันวาคม 2550
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5.4 (ราง) งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 จัดสรรครั้งที่ 2
ความเปนมา เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีความจําเปนที่จะตองขอจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 2 ในสวนรอยละ 20 ของ
งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 เพื่อแกปญหาเฉพาะหนาในเรือ่ งเรงดวน และเพื่อมิใหสง ผลกระทบตอ
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจนําไปสูความเสียหายของทางราชการได ซึ่งขอมูลดังกลาว ไดผานการ
พิจารณาในการประชุมผูบริหารระดับสูง เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2551 และการประชุมคณะกรรมการบริหาร
งบประมาณและการเงิน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2551 เรียบรอยแลว
ประเด็นนําเสนอ พิจารณา (ราง) งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 จัดสรรครั้งที่ 2 เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น
47,883,514.- บาท ดังนี้
1. เงินงบเงินบํารุงการศึกษา จํานวนเงิน 26,799,214.- บาท
2. เงินงบประมาณแผนดิน จํานวนเงิน 17,147,300.- บาท
3. เงินโครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกับ
สถาบันการศึกษา จํานวนเงิน 1,791,000.- บาท
4. เงินงบประมาณ รอยละ 20 ของโรงเรียนสาธิต จํานวนเงิน 2,146,000.- บาท
มติที่ประชุม
อนุมัติ จัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 จัดสรรครั้งที่ 2 เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น
47,883,514.- บาท
มอบหมายให มหาวิทยาลัยแกไขขอมูล ดังนี้
1. กิจกรรมบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย
ใหปรับลดงบประมาณ ศึกษาดูงานคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ณ ตางประเทศ และนําไปเพิ่มใหกิจกรรม
ศึกษาดูงานอาจารยและขาราชการของมหาวิทยาลัย ณ ตางประเทศ จํานวนเงิน 300,000 บาท ดังนี้
ศึกษาดูงานคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ณ ตางประเทศ
เดิม งบประมาณ 2,000,000 บาท แกไขเปน งบประมาณ 1,700,000 บาท
ศึกษาดูงานอาจารยและขาราชการของมหาวิทยาลัย ณ ตางประเทศ
เดิม จํานวน 80 คน คนละ 15,000 บาท เปนเงิน 1,200,000 บาท
แกไขเปน จํานวน 100 คน เปนเงิน 1,500,000 บาท
2. โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา ของกองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี ชื่อผูเสนอโครงการ/งาน
ใหเปลี่ยนเปนชื่อจากอาจารยวิโรจน วงษทน เปน นางสาวศศิธร เสือเมือง รักษาการในตําแหนงผูอ ํานวยการกอง
พัฒนานักศึกษา เนื่องจากอาจารยวิโรจน วงษทน ไดลาออกจากตําแหนงไปแลว
3. งานบริหารจัดการโรงเรียนสาธิต กิจกรรมที่ 1.1 ขอตั้งงบประมาณหมวดคาจางชั่วคราวเพิ่มเติม จํานวน 77 คน
ที่ประชุมเห็นชอบใหตัดเนือ้ หาคําชี้แจงการคิดงบประมาณออกทั้งหมด ใหระบุเพียง “หมวดคาจางชั่วคราว เปนเงิน
ทั้งสิ้น 369,478 บาท” เทานั้น
ขอสังเกต /..........
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ขอสังเกต 1. โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว ควรใหมกี ารดําเนินการอยางตอเนื่องและยั่งยืน
2. คาใชจายการประชุมสําหรับโรงเรียนสาธิต จํานวนเงิน 27,900 บาท ไมมีปรากฏในรายละเอียดกิจกรรม
บริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ขอใหมหาวิทยาลัยตรวจสอบดวย
3. เอกสารขออนุมัติงบประมาณรายจาย หรือเอกสารขอความเห็นชอบหลักสูตร ที่มหาวิทยาลัยนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาในแตละครั้งนัน้ ควรระบุคาํ วา (ราง) ดวยทุกครัง้ เชน (ราง) งบประมาณรายจาย
ปงบประมาณ พ.ศ.2551 จัดสรรครั้งที่ 2 เปนตน เนือ่ งจากเนือ้ หาในเอกสารยังตองมีการปรับแก เพื่อมิใหเกิดการ
นําเอกสารไปเผยแพรโดยทีย่ ังไมมีการแกไข
5.6 พิจารณา (ราง) ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย หลักเกณฑ คุณสมบัติ
และวิธีการไดมาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ พ.ศ.2551
ความเปนมา จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7 / 2550 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2550 ที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบ
แตงตั้งคณะอนุกรรมการดําเนินการปรับปรุง แกไข ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศ ที่เกี่ยวของกับคณาจารยและ
พนักงานของมหาวิทยาลัย มีหนาที่ในการปรับปรุง แกไข ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวของกับคณาจารย
และพนักงานของมหาวิทยาลัย ใหเปนปจจุบัน คณะอนุกรรมการฯ ไดประชุมหารือ และไดพิจารณาปรับแกขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย หลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการไดมาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภั ฏ
อุตรดิตถ พ.ศ.2551 เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย หลักเกณฑ คุณสมบัติ
และวิธีการไดมาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ พ.ศ.2551
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย หลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการไดมาซึ่ง
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ พ.ศ.2551 โดยใหแกไขเพิ่มเติม ดังนี้
1. ขอ 7 (6) ใหแกไขเพิ่มเติมเปน “(6) นําเสนอรายชือ่ ผูมีคณ
ุ สมบัติครบถวนที่จะดํารงตําแหนงนายกสภา
มหาวิทยาลัย โดยจัดทําบัญชีรายชื่อตามลําดับอักษร พรอมขอมูลและเอกสารประกอบ เสนอตอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา”
2. ใหเพิ่มเติมเนื้อหา “ในกรณีที่ผไู ดรับเลือกเปนผูสมควรดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย ตอบปฏิเสธการ
ทาบทาม ใหเริ่มกระบวนการสรรหาใหม โดยใหเริ่มตนที่ขอ 9”
มอบหมายให คณะอนุกรรมการดําเนินการปรับปรุง แกไข ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศ ที่เกีย่ วของกับ
คณาจารยและพนักงานของมหาวิทยาลัย พิจารณาแกไขขอบังคับฯ ใหเปนไปตามมติที่ประชุม
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5.7 การแตงตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ความเปนมา เพื่อใหการดําเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เปนไปตามมาตรา 17 แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และ ขอ 6 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย
หลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธกี ารไดมาซึง่ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ พ.ศ 2551 มหาวิทยาลัย
จึงขอหารือที่ประชุม เพือ่ พิจารณาดําเนินการใหไดมาซึ่งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ที่สภามหาวิทยาลัยเปนผูคดั เลือก 1 คน
ประธานกรรมการ
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ คัดเลือกกันเอง 1 คน
กรรมการ
3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา คัดเลือกกันเอง 1 คน
กรรมการ
4. ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
กรรมการ
5. กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร คัดเลือกกันเอง 1 คน
กรรมการและเลขานุการ
ประเด็นนําเสนอ พิจารณา แตงตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
มติที่ประชุม
เห็นชอบ แตงตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ดังนี้
1. นายธีระวัฒน ภัทรานวัช
ประธานกรรมการ
2. (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ คัดเลือกกันเอง 1 คน)
กรรมการ
3. ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา มิ่งฉาย
กรรมการ
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิตพล ศศิธรานุวัฒน
กรรมการ
5. ผูชวยศาสตราจารยสุบิน แกวยัง
กรรมการและเลขานุการ
มอบหมายให เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ออกหนังสือถึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เพื่อให
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ดําเนินการคัดเลือกกันเอง (ขอ 2) และเสนอชื่อผูเ ขารวมเปนคณะกรรมการ
สรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ตอไป
5.8 การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ผูท รงคุณวุฒิ
ความเปนมา ตามที่ส ภามหาวิทยาลั ยไดมีคํ าสั่งแต งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุ ฒิ
ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2550 บัดนี้คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ ไดดําเนินการตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย หลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2550 แลว จึงขอเสนอบัญชีรายชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ผูทรงคุณวุฒิ ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ประเด็นนําเสนอ 1. หารื อ แนวปฏิ บัติในการพิ จารณาเลื อ กบุ ค คลผู ส มควรดํ า รงตํ า แหน ง กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย
ผูทรงคุณวุฒิ จากรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ นําเสนอ
2. พิจารณา บัญชีรายชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
มติที่ประชุม /........
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มติที่ประชุม
1. เห็นชอบ กําหนดแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลือกบุคคลผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ จากรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ ดังนี้
สภามหาวิ ทยาลั ย พิ จารณาเลื อกบุ ค คลผู ส มควรดํ า รงตํ า แหน ง กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ
จากบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ โดยวิธีลับ แลวจัดทําบัญชีรายชื่อเรียงลําดับตามคะแนนนิยม ไมเกิน
2 เทา ของตําแหนงที่วางลง
2. เห็นชอบ ผลการเลือกบุคคลผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จากบัญชี
รายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ จํานวน 22 รายชื่อ
มอบหมายให คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ดําเนินการทาบทามสอบถาม
ความสมัครใจของบุค คลผู สมควรดํา รงตํา แหนง กรรมการสภามหาวิ ทยาลัยผูทรงคุณ วุฒิ ตามลํ าดับคะแนนนิย ม
ลําดับที่ 1 ถึง ลําดับที่ 11
อนึ่ง การดําเนินการขั้นตอนตอไป ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย หลักเกณฑ คุณสมบัติ และ
วิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2550
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2551
สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ครั้งที่ 2/2551
ในวันศุกรที่ 22 กุมภาพันธ 2551 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารภูมิราชภัฏ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ที่ประชุม
รับทราบ
ปดประชุม เวลา 19.30 น.

นางสาวนิธิวดี คัณธานันท
บันทึก / พิมพ รายงานการประชุม

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรชัย เศรษฐพรรค

ตรวจ / ทาน รายงานการประชุม

หมายเหตุ รายงานการประชุม วาระที่ 5.5 ไมสามารถเปดเผยได

