รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 10/2551
วันที่ 24 ตุลาคม 2551
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5
.............................................
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รองศาสตราจารย ดร.ฉัตรนภา

จันทรแกว
ภัทรานวัช
หาญสมบัติ
กอนกลีบ
บุญสาลี
ดีมี
กาญจนกิจ
นพรัก
พูลสรรพสิทธิ์
รัตนศิริกลุ ชัย
ศศิธรานุวัฒน
รอดพึ่งครุฑ
แกวยัง
ชุมจันทรจิรา
บัววังโปง
จุฑานนท
ชูเอียด
มิ่งฉาย
แสงอุทัย
พรหมมา

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

ทรัพยนิรันดร
เหลาอารยะ
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กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
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รายนามผูเขารวมประชุม
1
2
3
4
5

นางสาวนิธิวดี
นางสาวนิรชา
นางสาวเพ็ญวดี
นายดํารงค
นายพิสุทธิ์

คัณธานันท
คมสัน
ภัทธนไพบูลยพง
วงษพรวน
ศรีจันทร

ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปดประชุม เวลา 09.00 น.
ศาสตราจารย ดร.เกษม จันทรแกว นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบ
วาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงเพื่อทราบ
1.1 เรื่องประธานแจงเพื่อทราบ
- ไมมี 1.2 เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.2.1 อธิการบดีแจงความคืบหนาการเสนอเรื่องนําความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ผูทรงคุณวุฒิ
อธิการบดีแจงใหที่ประชุมทราบวา ตามที่มหาวิทยาลัยไดเสนอเรื่องถึงเลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เพื่อขอใหนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ไปแล ว นั้ น บั ด นี้ อยู ใ นขั้ น ตอนการเสนอเรื่ อ ง
ตอรัฐมนตรีวาการระทรวงศึกษาธิการลงนาม นําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งตอไป
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ
1.2.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ประจําปการศึกษา 2550
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติป พ.ศ.2542 ฉบับปรับปรุงป พ.ศ.2545 กําหนดใหสถานศึกษา
มี ระบบ/กลไกการประกั นคุณ ภาพการศึ ก ษาและให บูร ณาการ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาให เป น สว นหนึ่ ง
ของการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมีระบบ/กลไกการประกันคุณภาพภายในที่สัมพันธ สอดคลอง เชื่อมโยง
กั บ การประกั น คุ ณ ภาพภายนอก มี ก ารควบคุ ม ติ ด ตามตรวจสอบ และประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
ดวยมาตรฐาน/ตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ (URU.IQA.70 Standard & Index)
ปการศึกษา 2550 /…..
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ปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัย ไดรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ประเมินจากบุคคลภายนอกโดยการสนับสนุนของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีผลการประเมินคุณภาพ
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ดังตอไปนี้
1.1.1 ผลการประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานตัวชี้วัด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
(URU.IQA.70 Standard & Index) 9 มาตรฐาน 70 ตัวชี้วัด มีคะแนนเฉลี่ย 2.30 อยูในระดับ ดี (จากคะแนนเต็ม 3)
1.1.2 ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 9 องคประกอบ 40 ตัวชี้วัด มีคะแนนเฉลี่ย 2.30 อยูในระดับ ดี (จากคะแนนเต็ม 3)
1.1.3 ผลการประเมินคุณภาพภายในแยกตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 3 มาตรฐาน 70 ตัวชี้วัด
มีคะแนนเฉลี่ย 2.30 อยูในระดับดี (จากคะแนนเต็ม 3)
1.1.4 ผลการประเมินคุณภาพภายในแยกตามมุมมองดานการบริหารจัดการ 4 ดาน 70 ตัวชี้วัด
มีคะแนนเฉลี่ย 2.30 อยูในระดับดี (จากคะแนนเต็ม 3)
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ
1.2.3 สรุปผลการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 2551
ในปงบประมาณ 2551 มหาวิทยาลัยจะดําเนินการตรวจสอบภายใน 4 ดาน ไดแก ดานงบประมาณ
การเงิน และบัญชี, ดานวัสดุ-ครุภัณฑ, ดานเทคโนโลยีสารเทศ และดานการดําเนินงาน จํานวนหนวยรับตรวจ 15
คณะ/ศูนย/สํานัก 2 วิทยาเขต 6 กอง และหนวยงานที่มีการจัดเก็บรายได จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ
1.2.4 หนวยงานขอโอนหมวดเงินและเปลี่ยนแปลงรายการ
คณะครุศาสตร ไดเสนอเรื่องเพื่อขอโอนหมวดเงินโดยรายการคงเดิม จากหมวดเงินครุภัณฑ
เปนหมวดเงินคาตอบแทนใชสอย เพื่อเปนคาใชจายในการจัดซื้อหลอดภาพ LCD เปนจํานวนเงิน 21,000 บาท
ซึ่งเบื้องตนอธิการบดีไดพิจารณาอนุมัติเรียบรอยแลว จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2551
เลขานุก ารสภามหาวิท ยาลัย ไดจ ัด ทํ า รายงานการประชุม สภามหาวิท ยาลัย ครั ้ง ที ่ 9/2551 เมื ่อ วัน ที่
18 กันยายน 2551 จํานวน 14 หนา และไดจัดสงใหกรรมการไดพิจารณารับรองรายงานการประชุม เรียบรอยแลว
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2551 เมือ่ วันที่ 18 กันยายน 2551 โดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่ 3 /…..
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ความคืบหนาการศึกษาดูงานตางประเทศ ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ไดมอบหมายใหศาสตราจารย ดร.สมบัติ กาญจนกิจ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ ประสานดําเนินการเกี่ยวกับโครงการศึกษาดูงานตางประเทศ ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ
ศาสตราจารย ดร.สมบัติ กาญจนกิจ ขอรายงานความคืบ หนา ตอ สภามหาวิท ยาลัย เพื่อ รับ ทราบและ
ขออนุญาตใหนายพิสุทธิ์ ศรีจันทร ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นําเสนอวีดีทัศน
แนะนํามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ตอสภามหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามเสนอ ทั้งนี้ ที่ประชุมขอใหปรับเปลี่ยนเพลงบรรเลงระหวางการบรรยาย เปนเพลงบรรเลง
ดนตรีไทย เชน ระนาดของขุนอิน ฯลฯ
ขอเสนอแนะ วีดีทัศนขาดเนื้อหาของผูกอตั้งมหาวิทยาลัย ในการศึกษาดูงานตางประเทศครั้งตอไป ขอใหมีเนื้อหาของ
ผูกอตั้งมหาวิทยาลัยดวย
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
ความเปนมา
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวาการปฏิบัติ
หนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่ง ใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของ
ผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูล การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผล การปฏิบัติ
ราชการ สํานักงาน ก.พ.ร. จึงกําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยการจัดเจรจาขอตกลงเพื่อจัดทํา
คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ ที่สอดรับยุทธศาสตรและแผนการดําเนินงานประจําปกับหัวหนา
สว นราชการไว ล วงหน า รวมทั้ง ให มีก ารติด ตามและประเมิ นผลการปฏิบั ติร าชการ ตามขอ ตกลงดัง กล า วทุ ก
สิ้น ป ง บประมาณ และถื อ เป น เงื่ อ นไขส วนหนึ่ ง ของการให เงิ น รางวั ล ประจํ า ป แ กม หาวิ ท ยาลั ย ซึ่ง มหาวิ ท ยาลั ย
ได ดํ า เนิ น งานตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ น ดิ น โดยจั ด ทํ า คํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการ
เริ่มในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 เปนตนมา มีผลการประเมินฯ และเงินรางวัล ดังตอไป
ปงบประมาณ พ.ศ.
คะแนนถวงน้ําหนัก
ผลประเมินอยูในระดับ เงินรางวัลที่ไดรับ
2548
4.2050
ดี
754,343.01
2549
3.7690
ดี
1,126,721.65
2550
4.2026
ดี
1,754,319.93
2551*
3.2971
* ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 /…
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* ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 เปนคะแนนประเมินตนเอง คะแนนเต็มเทากับ 4.50 (ยังมีบางตัวชี้วัดที่ใชผลการ
ประเมินจากสวนกลาง รวมน้ําหนักทั้งสิ้น รอยละ 22.90)
สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัย มีผลการประเมินตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
รอบ 12 เดือน อยูในระดับ 3.2757 จากคะแนนเต็ม 4.500 (คะแนนทั้งหมด 5.0000) รายละเอียด ดังนี้
- บรรลุเปาหมาย 50 ตัวชี้วัด ไมบรรลุเปาหมาย 8 ตัวชี้วัด จากจํานวนตัวชี้วัดทั้งหมด 58 ตัวชี้วัด
สวนคะแนนที่เหลือ 0.5000 จะบวกผลการปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
การนําเสนอรายงานตอสภามหาวิทยาลัยครั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของ ก.พ.ร. ที่กําหนดใหการ
รายงานตอ ก.พ.ร. รอบ 12 เดือนของมหาวิทยาลัย ตองผานการพิจารณาอนุมัติจากสภามหาวิทยากอน จากนั้นจึงจะ
รายงานตอ ก.พ.ร. ภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2551 ตอไป จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและใหขอเสนอแนะ
มติที่ประชุม
อนุมัติ ตามเสนอ
ขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย ตอการประเมินตนเองตามเกณฑ ก.พ.ร.
1. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาปรับปรุงตัวชี้วัดที่ผลการประเมินตนเอง ยังไมบรรลุเปาหมาย
2. กรณีที่มหาวิทยาลัยมีการบริการวิชาการรวมกับสังคม มหาวิทยาลัยควรนําเผยแพรและจัดเก็บขอมูล
เพื่อเปนหลักฐานรองรับการประเมิน
4.2 การสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ลงวั น ที่ 18 กั น ยายน 2551 คณะกรรมการสรรหาอธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ ได ดํ า เนิ น การ
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย หลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการไดมาซึ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ พ.ศ.2551 แลว บัดนี้ จึงขอเสนอบัญชีรายชื่อผูเขารับการสรรหาเพื่อดํารงตําแหนงอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เรียงตามลําดับอักษร ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา จํานวน 3 คน ดังนี้
1. ผูชวยศาสตราจารยพูนศักดิ์ บุญสาลี
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรชัย เศรษฐพรรค
3. ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย หาญสมบัติ
เพื่อใหประชาคมไดรวมรับฟงการนําเสนอวิสัยทัศนและแผนกลยุทธในการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุ ต รดิ ต ถ ของผู เ ข า รั บ การสรรหา ทั้ ง 3 คน สภามหาวิ ท ยาลั ย มี ม ติ เห็ น ชอบใหมี ก ารเผยแพร ภ าพและเสี ย ง
การนําเสนอวิสัยทัศนฯ ของผูเขารับการสรรหาทั้ง 3 คน ผานทางเคเบิ้ลทีวีของมหาวิทยาลัย
จากนั้น ที่ประชุมไดพิจารณาบัญชีรายชื่อ และรับฟงการนําเสนอวิสัยทัศนและแผนกลยุทธในการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ของผูเขารับการสรรหาฯ เรียงตามลําดับอักษร โดยกําหนดเกณฑการนําเสนอ คือ
ผูเขารับการสรรหา 1 คน มีเวลาในการนําเสนอวิสัยทัศนฯ และตอบขอซักถามของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
คนละ 30 นาที
เมื่อเสร็จสิ้นการนําเสนอ /….
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เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น การนํ า เสนอวิ สั ย ทั ศ น กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ได ดํ า เนิ น การพิ จ ารณาเลื อ กผู ส มควร
ดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ โดยวิธีการลงมติเลือก ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูมีสิทธิ์
เลื อ ก 1 คน สามารถลงมติ เ ลื อ กได 1 รายชื่ อ เท า นั้ น การเลื อ กให ก ระทํ า โดยลั บ การนั บ คะแนนให ก ระทํ า
โดยเปดเผย
สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการดําเนินการแจกบัตรลงคะแนน ขานชื่อ และนับคะแนน ดังนี้
1. รองศาสตราจารยสมบัติ นพรัก
2. นายวีระ รัตนศิริกุลชัย
3. ผูชวยศาสตราจารยโศรตรีย จุฑานนท
คณะอนุกรรมการฯ ไดดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมาย และสภามหาวิทยาลัยไดลงมติเลือกผูสมควร
ดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
มติที่ประชุม
เห็นชอบให ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย หาญสมบัติ ดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
มอบหมายให มหาวิทยาลัยดําเนินการเสนอเรื่องตอเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อขอใหนํา
ความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ตอไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2551
สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ครั้ง ที่ 11/2551
ในวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2551 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารภูมิราชภัฏ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามเสนอ
ปดประชุม

เวลา 12.00 น.

นางสาวนิธิวดี คัณธานันท
บันทึก / พิมพ รายงานการประชุม

รองศาสตราจารย ดร.ฉัตรนภา พรหมมา
ตรวจ / ทาน รายงานการประชุม

