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เปดประชุม เวลา 09.00 น.
ศาสตราจารย ดร.เกษม จันทรแกว นายกสภามหาวิทยาลัยประธานในที่ประชุม เห็นวาคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยฯ มาครบองคประชุมแลว จึงกลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระ
- นายกสภามหาวิทยาลัยใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ไมรับรองรายงานการประชุม เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน
2551 ชี้ แจงเหตุ ผล ผู ช วยศาสตราจารย เจษฎา มิ่ งฉาย ได ชี้ แจงเหตุ ผลการไมรั บรองรายงานการประชุ มต อสภา
มหาวิทยาลัยวา ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 หมวดที่ 1 ขอ 7 ความวา
“ในการประชุม สภามหาวิท ยาลัย จะตอ งมีก รรมการเขา รว มประชุม ไมนอ ยกวา กึ่ง หนึ่ง ของจํา นวนกรรมการ
ทั้งหมด จึงเปนองคประชุม” เมื่อองคประชุมทั้งหมดมีจํานวน 23 คน กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด
จึงไดแก จํานวน 12 คน ดังนั้น ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2551 มีกรรมการ
เขารวมการประชุม จํานวน 10 คน จึงไมครบองคประชุม ซึ่งมีผลทําใหระเบียบวาระที่ไดพิจารณาและมีมติไปแลว
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2551 ถือวาเปนโมฆะทั้งหมด
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณา และอภิปรายอยางกวางขวาง สรุปไดวาที่ประชุมไมรับรองรายงานการประชุม
ครั้ง ที่ 11/2551 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2551 เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาประชุมไมครบ
องคประชุม แตขอใหนําระเบียบวาระตางๆ ของการประชุม เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2551 มาจัดเปนระเบียบ
วาระในการประชุมครั้งนี้แทน
ที่ประชุมจึงเห็นชอบใหนําระเบียบวาระตางๆ ของการประชุม เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2551 มาพิจารณา
ในการประชุมครั้งนี้
- ดวย ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย หาญสมบัติ อธิการบดี ไดหมดวาระการดํารงตําแหนงอธิการบดี
เมื่ อ วั น ที่ 21 ธั น วาคม 2551 ทํ า ให ผู ดํ า รงตํ า แหน ง รองอธิ ก ารบดี ห มดวาระลงด ว ย ดั ง นั้ น ในการประชุ ม
สภามหาวิทยาลัยครั้งนี้ รองศาสตราจารย ดร.ฉัตรนภา พรหมมา รองอธิการบดีฝายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ
ปฏิบัติหนาที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัย และผูชวยศาสตราจารย ดร.สัมพันธ รอดพึ่งครุฑ รองอธิการบดีฝายกิจการ
นักศึกษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไมสามารถเขารวมประชุมได จึงขอแจงที่ประชุม
เพื่อรับทราบ และขอหารือการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย คนหนึ่ง ปฏิบัติหนาที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
สําหรับการประชุมครั้งนี้
ที่ประชุมเห็นชอบให ผูชวยศาสตราจารยสุบิน แกวยัง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนง
บริหาร ปฏิบัติหนาที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงเพื่อทราบ
1.1 เรื่องประธานแจงเพื่อทราบ
- ไมมี 1.2 เรื่องแจงเพื่อทราบ /…..
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1.2 เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.2.1 ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ
ดวยประธานสภาและกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ไดหมดวาระการดํารงตําแหนง เมื่อวันที่ 23
พฤศจิกายน 2551 เพื่อใหการไดมาซึ่งประธานสภาและกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ เปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย สภาคณาจารยและขาราชการ พ.ศ.2550 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2550
มหาวิทยาลัยไดมีคําสั่ง ที่ 3066/2551 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งสภาคณาจารยและขาราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551
บัดนี้ คณะกรรมการฯ ดังกลาวไดดําเนินการตามคําสั่งมหาวิทยาลัย และไดดําเนินการเลือกตั้งประธานสภา
และกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ เรียบรอยแลว ดังนี้
ตําแหนงประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
ผูชวยศาสตราจารยอุดมศักดิ์ บังเมฆ
ตําแหนงคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ (ประเภทคณาจารย)
1) อาจารยเบญจมาศ เกิดมาลัย
2) อาจารยธวัชชัย พิมพโพธิ์
3) อาจารยฉลวย เสาวคนธ
4) อาจารยสุรพล สิงหเนตร
เนื่องจากขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ ไดกําหนดใหตําแหนงคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการประเภท
คณาจารยประจํา มีจํานวน 12 คน และประเภทขาราชการ จํานวน 2 คน ซึ่งไมมีผูมาสมัครซึ่งในลําดับตอไป
ฝายดํ า เนิ น การเลื อ กตั้ง จะดํา เนิน การอีก ครั้ งหนึ่ ง เพื่ อ ให ไ ด ม าซึ่ง คณะกรรมการสภาคณาจารย แ ละข า ราชการ
ตามที่กําหนดในขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ
และในการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง นี้ ป ระธานสภาคณาจารย แ ละข า ราชการคนใหม ได แ ก
ผูชวยศาสตราจารยอุดมศักดิ์ บังเมฆ จะเขารวมการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เปนวาระแรก
นายกสภามหาวิทยาลัย ในนามสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มอบชอดอกไมแสดงความยินดี แก
ผูชวยศาสตราจารยอุดมศักดิ์ บังเมฆ เนื่องในโอกาสไดรับการเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงประธานสภาคณาจารยและ
ขาราชการ
1.2.2 หนวยงานขอโอนหมวดเงินและเปลี่ยนแปลงรายการ
ดวยมีหนวยงานของมหาวิทยาลัย เสนอเรื่องเพื่อขอโอนหมวดเงิน / เปลี่ยนแปลงรายการ จํานวน 2 หนวยงาน
รวมทั้งสิ้น 2 รายการ ซึ่งเบื้องตนอธิการบดีไดพิจารณาอนุมัติเรียบรอยแลว จึงนําแจงสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ
ดังนี้
หลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา /…….
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หลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ขอโอนหมวดเงินและเปลี่ยนแปลงรายการ
จากหมวดเงินคาตอบแทนใชสอย วัสดุ เปนหมวดเงินคาครุภณ
ั ฑ
และจากรายการคาตอบแทนใชสอย วัสดุ เปนรายการจัดซื้อครุภัณฑ
เหตุผลและความจําเปน เพื่อจัดซื้อครุภณ
ั ฑ คอมพิวเตอร จํานวน 2 ชุด เปนจํานวนเงิน 43,100 บาท
วิทยาลัยนานาชาติ
ขอโอนหมวดเงินและเปลี่ยนแปลงรายการ
จากหมวดเงินครุภัณฑ เปนหมวดเงินคาตอบแทนใชสอย วัสดุ
และจากรายการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ ประกอบอาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร (เครื่องปรับอากาศ)
เปนรายการบริหารงานทั่วไป (บริหารสํานักงานวิทยาลัยนานาชาติ) เปนจํานวนเงิน 215,500 บาท
เหตุผลและความจําเปน เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณจัดซื้อเครื่องปรับอากาศประกอบอาคาร
ศูนยภาษาฯ งานพัสดุจึงแจงใหวิทยาลัยนานาชาติทําเรื่องขอโอนหมวดเงินและเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อใช
ในกิจกรรมบริหารงานทั่วไป
1.2.3 นายกสภามหาวิทยาลัยมอบชอดอกไมแสดงความยินดีแกผูชวยศาสตราจารยไพสิฐ
พรหมรักษา
ผูชวยศาสตราจารยอุดมศักดิ์ บังเมฆ ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ แจงใหที่ประชุมทราบ วา
มี ข าราชการของมหาวิ ท ยาลั ย ได รั บ การคั ด เลื อ กจากมู ล นิ ธิ ศ าสตราจารย สั ง เวี ย น อิ น ทรวิ ชั ย ใหไ ด รับ รางวั ล
ศาสตราจารยสังเวียน อินทรวิชัย ประจําป 2551 ไดแก ผูชวยศาสตราจารยไพสิฐ พรหมรักษา อดีตรองอธิการบดี
ประจําวิทยาเขตนาน เปนบุคคลดีเดนดานการพัฒนาการศึกษา รางวัลที่ไดรับคือ โลเกียรติยศ พรอมเงิน 1,000,000
บาท
นายกสภามหาวิทยาลัย ในนามสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มอบชอดอกไมแสดงความยินดี แก
ผูชวยศาสตราจารยไพสิฐ พรหมรักษา และในการประชุมครั้งนี้ ผูชวยศาสตราจารยไพสิฐ พรหมรักษา ไดกลาวถึง
ความภาคภูมิใจและที่มาที่ไปของรางวัลดังกลาวใหสภามหาวิทยาลัยไดรับทราบ
ที่ประชุม
รับทราบ และมอบหมายใหมหาวิทยาลัยขึ้นปายแสดงความยินดี และเผยแพรขอมูลใหบุคคลภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยไดรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เนื่องจากกอนการประชุม ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา มิ่งฉาย ไดทักทวงองคประชุมในการประชุม เมื่อวันที่
25 พฤศจิก ายน 2551 และที่ ประชุ มได มีม ติ เ ห็น ชอบให นํา ระเบียบวาระต างๆ ของการประชุ ม เมื่อวั นที่ 25
พฤศจิกายน 2551 มาพิจารณาในการประชุมครั้งนี้ตามลําดับ
อนึ่ง เลขานุการสภา /.........
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อนึ ่ง เลขานุก ารสภามหาวิท ยาลัย ไดจ ัด ทํ า รายงานการประชุม สภามหาวิท ยาลัย ครั ้ง ที ่ 10/2551
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2551 จํานวน 6 หนา และไดจัดสงใหกรรมการไดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
เรียบรอยแลว
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2551 โดยใหมีการแกไข ดังนี้
เนื่องจาก ตามกลไกและวิธีการจัดทําคํารับรอง และติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของสํานักงาน
ก.พ.ร. มหาวิทยาลัยตองนําผลการประเมินตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน ใหสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติ ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามกระบวนการของ ก.พ.ร. ดังกลาว สภามหาวิทยาลัยจึงเห็นชอบใหแกไข
เปลี่ ย นแปลงวาระการประชุ ม จากวาระแจ ง เพื่ อ ทราบ วาระ 1.2.3 ไปบรรจุ อ ยู ใ นวาระเสนอเพื่ อ พิ จ ารณา
วาระที่ 4.1 โดยมีมติอนุมัติตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ไมมี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขออนุมตั ิปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551
ความเปนมา ดวยคณะกรรมการสภาวิชาการ ไดดําเนินการพิจารณาผลการศึกษาของผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี
ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 ในคราวการประชุม ครั้งที่ 9/2551 โดยมีมติเห็นชอบใหสําเร็จการศึกษา
ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 รวมจํานวนทั้งสิ้น 624 คน
ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 จํานวน 624 คน ดังนี้
ระดับปริญญาตรี
สาขาวิทยาศาสตร
จํานวน
95 คน
สาขาศิลปศาสตร
จํานวน
214 คน
สาขาการศึกษา
จํานวน
4 คน
สาขาบริหารธุรกิจ
จํานวน
265 คน
สาขานิตศิ าสตร
จํานวน
1 คน
สาขาการบัญชี
จํานวน
45 คน
มติที่ประชุม
อนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 จํานวน 624 ราย ตามที่นําเสนอ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 25 พฤศจิกายน 2551
4.2 / ……..
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4.2 ขออนุมตั ิปริญญาบัตรมหาบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2551
ความเปนมา ดวยคณะกรรมการสภาวิชาการ ไดดําเนินการพิจารณาผลการศึกษาของผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท
และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 ในคราวการประชุม ครั้งที่ 9/2551
โดยมีมติเห็นชอบใหสําเร็จการศึกษา รวมจํานวนทั้งสิ้น 28 คน
ประเด็นนําเสนอ ขออนุมตั ิ ปริญญาบัตรมหาบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551
จํานวน 28 คน ดังนี้
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการบริหารการศึกษา
จํานวน
2
คน
สาขาหลักสูตรและการสอน
จํานวน
9
คน
สาขาหลักสูตรและการสอน(การสอนคณิตศาสตร) จํานวน
1
คน
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท
จํานวน
11
คน
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
การบริหารการศึกษา
จํานวน
1
คน
วิชาชีพครู
จํานวน
4
คน
มติทปี่ ระชุม
อนุมัติ ปริญญาบัตรมหาบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551
จํานวน 28 คน ตามที่นําเสนอ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 25 พฤศจิกายน 2551
4.3 พิจารณา (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรเพื่อการสอน
หลักสูตรใหม พ.ศ.2551
ความเปนมา
สืบเนื่องจากการประชุมสภาวิชาการ ในคราวการประชุมครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2551 และ
ครั้ง ที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 ที่ประชุมไดพิจารณากลั่นกรอง (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรเพื่อการสอน หลักสูตรใหม พ.ศ.2551 เรียบรอยแลว จึงขอนําเสนอ (ราง)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรเพื่อการสอน หลักสูตรใหม พ.ศ.2551 ตอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา
ประเด็นนําเสนอ พิจารณา (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรเพื่อการสอน หลักสูตรใหม
พ.ศ.2551
มติที่ประชุม
เห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรเพื่อการสอน หลักสูตรใหม พ.ศ.2551
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 25 พฤศจิกายน 2551
ขอสังเกต /……..
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ขอสังเกต
การกําหนดชื่อปริญญาที่เปนภาษาไทย และภาษาอังกฤษ สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควรใหมีการปรับ
ชื่อปริญญา โดยขอใหมหาวิทยาลัยกลับไปพิจารณาทบทวน ในประเด็นดังนี้
1) ขอใหตรวจสอบวาชื่อปริญญา และสาขาวิชาที่นําเสนอ มีปรากฏที่ ก.พ. แลวหรือไม
2) ชื่อปริญญาที่เปนภาษาไทยไมควรกําหนดเฉพาะเจาะจงเกินไป เพื่อประโยชนของผูศึกษา
เชน ควรใชชื่อวา “วิทยาการคณิตศาสตร”
3) ชื่อปริญญาที่เปนภาษาอังกฤษ ควรกําหนดเปน Master of Science (Mathematics Science)
หรือ Master of Science (Mathematics Studies)
ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยไดพิจารณาทบทวนแลว และมีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือไม อยางไร ขอใหนําแจง
สภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบในการประชุมครั้งตอไป
4.4 พิจารณาการแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาสิ่งแวดลอมศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ.2551
ความเปนมา
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2551 ที่ประชุมไดพิจารณา
ให ค วามเห็ น ชอบ หลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิ ชาสิ่ งแวดล อมศึ กษา หลั กสู ตรใหม พ.ศ.2551 และ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดลอมศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ.2551 ซึ่งมหาวิทยาลัยไดดําเนินการเสนอ
หลักสูตรไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรียบรอยแลวนั้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ไดพิจารณาหลักสูตรดังกลาวแลว มีขอสังเกต ดังนี้
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดลอมศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ.2551
ซึ่งตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ขอ 9 ระบุไววา “นอกจากนี้ อาจารยประจํา
หลักสูตรแตละหลักสูตรจะตองทําหนาที่อาจารยประจําตามที่ระบุไวในหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรใดเทานั้น”
แตในกรณี รองศาสตราจารย ดร.วินัย วีรวัฒนานนท ซึ่งเปนอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตําแหนง
คณบดี คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคามอยูแลว จึงไมสามารถเปนอาจารยประจํา
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถไดอีกตามนัยของเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ ขางตน จึงขอใหมหาวิทยาลัย
พิจารณาทบทวนอาจารยประจําหลักสูตรใหม ใหสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ ดังกลาว
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดลอมศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ.2551
1) ขอให มหาวิ ทยาลั ยพิจารณาทบทวนอาจารย ประจํ าหลักสูตร ในกรณี ของรองศาสตราจารย ดร.วิ นั ย
วีระวัฒนานนท
2) คุ ณ สมบั ติ ผู รั บ เข า ในแบบรายงาน สมอ.06 ไม ส อดคล อ งกั บ เล ม เอกสารหลั ก สู ต รและข อ บั ง คั บ
ของมหาวิทยาลัย
3) ในแบบรายงานข อมู ลการพิ จารณาอนุ มั ติ /เห็ นชอบหลั กสู ตร (สมอ.06) ข อ 3 ชื่ อปริ ญญา ขอความ
อนุเคราะหตรวจสอบเชนเดียวกับหลักสูตร วท.ม. ตามขอ 1 และตรวจสอบความถูกตองในหัวขอ โครงสรางหลักสูตร
ระยะเวลาการศึกษา จํานวนหนวยกิจรวม และพิจารณาปรับแกไขใหถูกตอง
ทั้งนี้ / …….
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ทั้งนี้ ในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2551 และครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 14
พฤศจิกายน 2551 ที่ประชุมไดพิจารณาดําเนินการตามที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาใหขอสังเกตเรียบรอยแลว
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ประเด็นนําเสนอ พิจารณา สรุปขอมูลการแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาสิ่งแวดลอมศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ.2551 ตามขอเสนอแนะของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังนี้
ประเด็นที่ 1 ขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนอาจารยประจําหลักสูตร ในกรณีของรองศาสตราจารย ดร.วินัย
วีระวัฒนานนท เนื่องจากอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตําแหนงคณบดี คณะสิ่งแวดลอมและ
ทรั พ ยากรศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคามอยู แ ล ว จึ ง ไม ส ามารถเป น อาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต รของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถได
ขอชี้แจง รองศาสตราจารย ดร.วินัย วีระวัฒนานนท ไดลาออกจากการเปนอาจารยของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2551 และสัญญาจางไดสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2551
ประเด็นที่ 2 ขอ 2.2 คุณสมบัติผูรับเขาในแบบรายงาน สมอ.06 ไมสอดคลองกับเลมเอกสารหลักสูตรและขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
ขอมูลเดิม
ขอมูลที่แกไขแลวตามขอเสนอแนะของ สกอ.
สมอ.06 หนา 7 ขอ 8 เกณฑการสําเร็จการศึกษาตาม สมอ.06 หนา 7 ขอ 8 เกณฑการสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร เกณฑอื่นๆ (ระบุ) เปนไปตามขอบังคับ
หลักสูตร เกณฑอื่นๆ (ระบุ) เปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย การจัดการ
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550
ประเด็นที่ 3 ในแบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร (สมอ.06) ขอ 3 ชื่อปริญญา ขอความ
อนุเคราะหตรวจสอบเชนเดียวกับหลักสูตร วท.ม. ตามขอ 1 และตรวจสอบความถูกตองในหัวขอ โครงสราง
หลักสูตร ระยะเวลาการศึกษา จํานวนหนวยกิจรวม และพิจารณาปรับแกไขใหถูกตอง
ขอชี้แจง มหาวิทยาลัยไดตรวจสอบเอกสารหลักสูตรตามขอสังเกต ของ สกอ.แลว ไมมีขอ แกไข
ประเด็นที่ 4 เนื่องจากอาจารย ดร.ประยูร วงศจันทรา อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาสิ่งแวดลอมศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ.2551
ไดขอลาออก มหาวิทยาลัยจึงขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสิ่งแวดลอมศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ.2551
เปนดังนี้
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสิ่งแวดลอมศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ.2551
ขอมูลเดิม
ขอมูลที่แกไขแลวตามขอเสนอแนะของ สกอ.
รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูสอน รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูสอน
ลําดับที่ 3 อาจารย ดร.ประยูร วงศจันทรา
ลําดับที่ 3 อาจารย ดร.รวีวรรณ สนั่นวรเกียรติ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต /......
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสิ่งแวดลอมศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ.2551
ขอมูลเดิม
ขอมูลที่แกไขแลวตามขอเสนอแนะของ สกอ.
รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูสอน รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูสอน
ลําดับที่ 5 อาจารย ดร.ประยูร วงศจันทรา
ลําดับที่ 5 อาจารย ดร.พรทิพพา พิญญาพงษ
มติที่ประชุม
เห็นชอบ การแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสิ่งแวดลอม
ศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ.2551 ตามขอเสนอแนะของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามเสนอ ทั้งนี้
ตั้งแตวันที่ 25 พฤศจิกายน 2551
4.5 ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ขอกําหนดตําแหนงและแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย
ความเปนมา
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ในคราวการประชุมครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่
19 พฤศจิกายน 2551 ไดพิจารณาผลการตรวจประเมินผลงานทางวิชาการของผูทรงคุณวุฒิแลว มีมติเห็นชอบ
ให ข าราชการสั งกั ดมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏอุ ตรดิ ตถ จํ านวน 1 ราย เปนผู มี คุ ณสมบั ติ เข าข ายที่ จะได รั บการแต งตั้ ง
ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย
ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ แตงตั้งให นายอัศวิน เบญจฆรณี อาจารยระดับ 7 ขาราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ 27 ธันวาคม 2550
มติที่ประชุม
อนุมัติ แตงตั้งให นายอัศวิน เบญจฆรณี อาจารยระดับ 7 ขาราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ 27 ธันวาคม 2550 ตามเสนอ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 25 พฤศจิกายน 2551
4.6 การแตงตั้งผูรักษาราชการแทน ในตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ความเปนมา
ตามที่มหาวิทยาลัยไดเสนอเรื่องตอเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อขอใหนําความกราบบังคมทูล
เพื่ อ ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า ฯ แต ง ตั้ ง อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ ไปแล ว นั้ น เนื่ อ งจาก
ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย หาญสมบัติ อธิการบดี จะหมดวาระการดํารงตําแหนงในวันที่ 22 ธันวาคม 2551 นั้น
ประเด็นนําเสนอ เพื่อใหการบริหารมหาวิทยาลัยเปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความ ในมาตรา 33
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 จึงเสนอขอแตงตั้งให ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย หาญ
สมบัติ เปนผูรักษาราชการแทนในตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ตั้งแตวันที่ 22 ธันวาคม 2551
มติที่ประชุม
เห็นชอบ แตงตั้งให ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย หาญสมบัติ เปนผูรักษาราชการแทนในตําแหนงอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ตั้งแตวันที่ 22 ธันวาคม 2551 จนกวาจะมีการโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดี
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4.7 ขออนุมตั ิปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551
ความเปนมา ดวยคณะกรรมการสภาวิชาการ ไดดําเนินการพิจารณาผลการศึกษาของผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี
ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 ในคราวการประชุม ครั้งที่ 10/2551 โดยมีมติเห็นชอบใหสําเร็จการศึกษา
ในวันที่ 12 ธันวาคม 2551 รวมจํานวนทั้งสิ้น 49 คน
ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 จํานวน 49 คน ดังนี้
ระดับปริญญาตรี
สาขาวิทยาศาสตร
จํานวน
13
คน
สาขาศิลปศาสตร
จํานวน
10
คน
สาขาการศึกษา
จํานวน
1
คน
สาขาบริหารธุรกิจ
จํานวน
22
คน
สาขานิตศิ าสตร
จํานวน
2
คน
สาขาการบัญชี
จํานวน
1
คน
มติที่ประชุม อนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 จํานวน 49 คน ตามที่นําเสนอ
4.8 ขออนุมัติปริญญาบัตรมหาบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิต
ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551
ความเปนมา ดวยคณะกรรมการสภาวิชาการ ไดดําเนินการพิจารณาผลการศึกษาของผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท
และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 ในคราวการประชุม ครั้งที่ 10/2551
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2551 โดยมีมติเห็นชอบใหสําเร็จการศึกษา รวมจํานวนทั้งสิ้น 94 คน
ประเด็นนําเสนอ ขออนุมตั ิ ปริญญาบัตรมหาบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551
จํานวน 94 คน ดังนี้
1) คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาใหความเห็นชอบสําเร็จการศึกษา วันที่ 19 พฤศจิกายน 2551
จํานวน 7 คน ดังนี้
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาหลักสูตรและการสอน
จํานวน 1 คน
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท
จํานวน 6 คน
2) คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาใหความเห็นชอบสําเร็จการศึกษา วันที่ 8 ธันวาคม 2551
จํานวน 87 คน ดังนี้
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ประกาศนียบัตรบัณฑิต
การบริหารการศึกษา
จํานวน 1 คน
วิชาชีพครู
จํานวน 86 คน
มติทปี่ ระชุม
อนุมัติ ปริญญาบัตรมหาบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551
จํานวน 94 คน ตามที่นําเสนอ
4.9 พิจารณาเอกสารรายงานการจัดตั้งสวนงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ
ความเปนมา
ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดออกประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ
การจัดตั้งสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 ลงวันที่ 3 กันยายน 2551 ซึ่งมหาวิทยาลัยไดเชิญหัวหนา
หน วยงานภายในและหั ว หน า หน ว ยงานในกํ ากั บ มหาวิ ทยาลั ย เที ย บเท า คณะ ที่ ไ ด รั บ การอนุ มั ติ จั ด ตั้ ง จากสภา
มหาวิทยาลัย ทั้ง 7 หนวยงาน มาประชุมหารือรวมกัน เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2551 และที่ประชุมไดมีมติ
มอบหมายใหหัวหนาหนวยงานภายในและหัวหนาหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยเทียบเทาคณะที่ไดรับการอนุมัติ
จัดตั้งจากสภามหาวิทยาลัย ดําเนินการจัดทําเอกสารรายงานการจัดตั้งสวนงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ให
เปนไปตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการจัดตั้งสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ.2551 ดังกลาว
บัดนี้ หนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยเทียบเทาคณะ ที่ไดรับการอนุมัติจัดตั้งจากสภามหาวิทยาลัย ทั้ง 7
หนวยงาน ไดดําเนินการจัดทําเอกสารรายงานการจัดตั้งสวนงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เรียบรอยแลว
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น การเป น ไปตาม ข อ 6 วรรคสอง แห ง ประกาศคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เรื่ อ ง
หลักเกณฑการจัดตั้งสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 ลงวันที่ 3 กันยายน 2551 ความวา “กรณีที่
สถาบันอุดมศึกษาไดจัดตั้งสวนงานภายในไปแลว กอนประกาศนี้ใชบังคับ เมื่อสถาบันอุดมศึกษาไดดําเนินการตาม
ขอ 3 แลว ใหรายงานขอมูลใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ ภายในหกสิบวัน นับแตไดจัดทําขอมูลตามขอ 3
เสร็ จ สิ้ น ” มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ขอเสนอเอกสารรายงานการจั ด ตั้ ง ส ว นงานภายในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ อุ ต รดิ ต ถ
ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา และจักไดรายงานผลตอคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบตอไป
ประเด็นนําเสนอ พิจารณา เอกสารรายงานการจัดตั้งสวนงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ จํานวน 7 หนวยงาน ดังนี้
1) วิทยาเขตแพร 2) วิทยาเขตนาน 3) บัณฑิตวิทยาลัย 4) โรงเรียนสาธิต 5) ศูนยคอมพิวเตอร 6) วิทยาลัยนานาชาติ
และ 7) ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มติที่ประชุม
เห็นชอบ เอกสารรายงานการจัดตั้งสวนงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
มอบหมายให มหาวิทยาลัยแกไขเอกสารเอกสารรายงานการจัดตั้งสวนงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ ของบัณฑิตวิทยาลัย หนา 60 ยอหนาที่ 2 จากเดิม “บัณฑิตวิทยาลัยเปนหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัย
เทียบเทาคณะ” แกไขเปน “บัณฑิตวิทยาลัยเปนสวนงานภายในมหาวิทยาลัยเทียบเทาคณะ”
4.10 / ......

12

4.10 พิจารณา (ราง) คําสั่งสภามหาวิทยาลัย เรื่อง แตงตั้งรองอธิการบดี
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งใหผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย หาญสมบัติ เปนผูรักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถความละเอียดแจงแลวนั้นเนื่องจากมหาวิทยาลัยมีภารกิจเปนจํานวนมาก รวมถึงองคประกอบ
ของสภามหาวิทยาลัย จะตองมีผูแทนผูบริหารที่มาจากรองอธิการบดี และเลขานุการสภาที่ตองเปนรองอธิการบดี
จึงเห็นสมควรใหมีการแตงตั้งรองอธิการบดี ใหปฏิบัติหนาที่ในระหวางรอพระบรม ราชโองการโปรดเกลาฯ
แตงตั้งอธิการบดี โดยที่ผูไดรับแตงตั้งจะพนจากตําแหนงเมื่อผูรักษาราชการแทนอธิการบดีพนจากการรักษาราชการแทน
อธิการบดี ดังนี้
1) อาจารย ดร. วิวรรธน มุขดี
2) รองศาสตราจารย ดร. ฉัตรนภา พรหมมา
3) ผูชวยศาสตราจารย ดร. สัมพันธ รอดพึ่งครุฑ
4) ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรชัย เศรษฐพรรค
มหาวิทยาลัยไดแนบสําเนาหนังสือที่ ศธ 0565.14/0043 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2551 เรื่อง ขอความ
อนุเคราะหเรียนถามขอราชการดานกฎหมาย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และบันทึกขอความ ที่ ศธ
0509.6(1.7)/16824 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 เรื่อง ตอบขอหารือตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณา
สภามหาวิท ยาลัย ไดแ ตง ตั้ง คณะอนุก รรมการดํา เนิน การแจกบัต ร และนับ คะแนนการรับ รองรายชื่อ
รองอธิการบดี ตามที่อธิการบดีเสนอ ดังนี้
1) นายวีระ รัตนศิริกุลชัย
ประธานกรรมการ
2) ผูชวยศาสตราจารยกฤดา ชุมจันทรจิรา
กรรมการ
3) อาจารยเสรี แสงอุทัย
กรรมการและเลขานุการ
ประเด็นนําเสนอ พิจารณา ลงมติรับรองรายชื่อรองอธิการบดี ตามที่อธิการบดีเสนอ
มติที่ประชุม
เห็นชอบ แตงตั้งรองอธิการบดี จํานวน 4 คน ตามที่อธิการบดีเสนอ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 22 ธันวาคม 2551
4.11 การแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะครุศาสตร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณบดีคณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
และคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ความเปนมา ดวยคณบดีคณะครุศาสตร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จะครบวาระการดํารงตําแหนงคณบดี ในวันที่ 8 มีนาคม 2552

เพื่อใหการดําเนินการ /…...
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เพื่อใหการดําเนินการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ทั้ง 4 คณะ ดังกลาว เปนไปตาม
ขอ บัง คับ มหาวิทยาลัย วาดวย หลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการไดมาซึ่งคณบดี พ.ศ.2548 ลงวันที่ 8 มิถุนายน
2548 ขอ 6 วรรคสาม ความวา “การแตงตั้งคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งกอนที่คณบดี
จะครบวาระไมนอยกวา 90 วัน หรือหลังจากคณบดีพนจากตําแหนงภายใน 30 วัน แลวแตกรณี”
ประเด็นนําเสนอ พิจารณา แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณบดี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี”
มติที่ประชุม
เห็นชอบ แตงตั้งคณะกรรมสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดังนี้
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตรและคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
1) รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ นพรัก
ประธานกรรมการ
2) ผูชวยศาสตราจารยกฤดา ชุมจันทรจิรา
กรรมการ
3) อาจารยเสรี แสงอุทัย
กรรมการ
4) ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
กรรมการ
5) ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม และคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1) รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ นพรัก
ประธานกรรมการ
2) ผูชวยศาสตราจารยสุบิน แกวยัง
กรรมการ
3) อาจารยเสรี แสงอุทัย
กรรมการ
4) ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
กรรมการ
5) ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ
4.12 ขออนุมัติใชงบคงคลังเพื่อกอสรางระบบไฟฟาและถนนชั่วคราว ณ พื้นที่บึงกะโล
ความเปนมา
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ไดมอบหมายใหกลุมงานวางผังแมบท กองนโยบายและแผน ดําเนินการ
จัดทําแบบโครงการกอสรางระบบไฟฟาและถนนชั่วคราว ณ พื้นที่บึงกะโล และบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ แรงงาน และ
ประมาณราคาค า ก อ สร าง (BOQ) เพื่อ เตรี ยมความพร อ มในการใชพื้ น ที่บึ ง กะโล สํา หรับ พั ฒ นาโครงการต า ง ๆ
ของมหาวิทยาลัยตอไป
กลุมงานวางผังแมบท กองนโยบายและแผนไดดําเนินการจัดทําโครงการกอสรางฯ พรอมกับบัญชีแสดง
ปริมาณวัสดุ แรงงาน และประมาณราคาคากอสรางดังกลาวเสร็จเรียบรอ ยแลว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
ขออนุญาตใชงบคงคลังในการกอสรางระบบไฟฟาและถนนชั่วคราว ณ พื้นที่บึงกะโล
ประเด็นนําเสนอ ขออนุมตั ิ ใชงบคงคลังเพือ่ กอสรางระบบไฟฟาและถนนชั่วคราว ณ พื้นที่บึงกะโล
เปนจํานวนเงิน 5,360,000 บาท
มติที่ประชุม /........
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มติที่ประชุม
อนุมัติ ใหใชงบคงคลังเพือ่ กอสรางระบบไฟฟาและถนนชั่วคราว ณ พื้นที่บึงกะโล
เปนจํานวนเงิน 5,360,000 บาท ตามเสนอ
ขอสังเกต
การขออนุมัติการใชงบประมาณของมหาวิทยาลัย ตองผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
งบประมาณและการเงินทุกครั้ง มหาวิทยาลัยตองถือปฏิบัติอยางเครงครัด
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ติดตามความคืบหนาการจัดซื้อรถตูใหม ของมหาวิทยาลัย
ตามที่สภามหาวิทยาลั ยไดมีข อเสนอแนะให มหาวิทยาลัยจั ดซื้อ รถตูใหมข องมหาวิทยาลั ย เพิ่ม เติมนั้น
ที่ประชุมขอติดตามความคืบหนาในเรื่องดังกลาว
อธิการบดีแ จงใหที่ประชุมทราบ วามหาวิทยาลัยอยูระหวางการดําเนินการรวบรวมขอมูลเพื่อเสนอขอ
จัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2552 ครั้งที่ 2 (งบ 20%) ซึ่งการขออนุมัติงบประมาณเพื่อจัดซื้อรถตู
ดังกลาว จะเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมเดือนมกราคม 2552 ตอไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.2 ติดตามความคืบหนาการใหรางวัลประจําป แกบุคลากรผูสรางชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัย
ตามที่มีบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดสรางชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยไดมอบหมายให
อธิการบดีพิจารณาความดีความชอบใหเปนกรณีพิเศษนั้น จากผลการพิจารณาความดีความชอบ ประจําป 2551 ที่ผานมา
ปรากฏวา นายธนวัฒน จอมประเสริฐ ไดรับการพิจารณาความดีความชอบ 1.5 ขั้นเทานั้น
มติที่ประชุม
มอบหมายให อธิการบดีพิจารณาความดีความชอบพิเศษยอนหลังให นายธนวัฒน จอมประเสริฐ กรณีที่
ไมสามารถพิจารณายอนหลังใหในป 2551 ได ขอใหอธิการบดีพิจารณาความดีความชอบเปนพิเศษใหในปตอไป
5.3 การแสดงความยินดีแกบุคลากรผูสรางชื่อเสียงระดับทองถิ่นและระดับชาติ
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ขอหารือสภามหาวิทยาลัย กรณีมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดรับ
รางวั ล หรื อ สร า งชื่ อ เสี ย งระดั บ ท อ งถิ่ น และระดั บ ชาติ จะขอนํ า บุ ค ลากรดั ง กล า ว มารั บ การแสดงความยิ น ดี
ตอสภามหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม
อนุญาต
5.4 การดูแลความสะอาด ระหวางการดําเนินการกอสรางถนนและอาคารภายในมหาวิทยาลัย
ดวยขณะนี้มหาวิทยาลัยอยูระหวางการดําเนินการซอมแซมถนน กอสรางอาคาร และปรับปรุงภูมิทัศนภายใน
มหาวิทยาลัย กรณีพื้นที่ที่ดําเนินการเสร็จแลวขอใหมหาวิทยาลัยกํากับผูรับเหมาใหทําความสะอาดบริเวณดังกลาว
สําหรับวัสดุเหลือใช ขอใหนําไปใชประโยชนในการปรับปรุงพื้นที่บริเวณบึงกะโล
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.5 / ........
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5.5 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2552
สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ครั้ง ที่ 1/2552
ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2552 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารภูมิราชภัฏ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ตามเสนอ
ปดประชุม

เวลา 13.00 น.
(นางสาวนิธิวดี คัณธานันท)
บันทึก / พิมพ รายงานการประชุม

(ผูชวยศาสตราจารยสุบิน แกวยัง)
ตรวจ / ทาน รายงานการประชุม

