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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 2/2551
วันที่ 22 กุมภาพันธ 2551
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5
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เปดประชุม เวลา 13.30 น.
ศาสตราจารย ดร.เกษม จันทรแกว นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบ
วาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงเพื่อทราบ
1.1 การจัดสรรงบประมาณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ย
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
นายกสภามหาวิทยาลัย แจงใหที่ประชุมทราบวา มูลนิธิชัยพัฒนา ไดจัดสรรงบประมาณในการบริหาร
จั ดการโครงการศึ ก ษาวิ จัย และพั ฒ นาสิ่ ง แวดล อ มแหลมผั ก เบี้ ย อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ ประจํ า ป 2551
ยอดเงินประมาณ 1,000,000.- บาท ใหกับศูนยถายทอดเทคโนโลยีฯ แตละศูนยเรียบรอยแลว ซึ่งจะประกอบดวย
งบประมาณในการบริหารจัดการแผนการดํ าเนิน โครงการฯ และค าตอบแทนบุคลากรประจําศูน ยฯ ซึ่งทุ กสิ้น ป
ผูรับผิดชอบโครงการตองนําเสนอผลการดําเนินการ ตอมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อรายงานผลการดําเนินการดวย
1.2 การเดินทางไปสักการะพระศพ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
ผูชวยศาสตราจารยอมร ชูเอียด กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา แจงใหที่ประชุมทราบวา
สโมสรอาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ไดกําหนดเดินทางไปสักการะพระศพ สมเด็จพระเจา
พี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ในวันที่ 11 มีนาคม 2551 โดยไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณคาพาหนะการเดินทางจากอธิการบดี เปนจํานวนเงิน 22,000 บาท
จึงขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทาน เดินทางไปสักการะพระศพ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ
เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร รวมกับมหาวิทยาลัย ตามกําหนดการดังกลาว
1.3 ความคืบหนาการพิจารณาหลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
หลักสูตรใหม พ.ศ.2551
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิตพล ศศิธรานุวัฒน ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ แจงใหที่ประชุม
ทราบวา สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2551 ที่ประชุมไดพิจารณา
(ราง) หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ หลักสูตรใหม พ.ศ.2551 และมีมติเห็นชอบ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ หลักสูตรใหม พ.ศ.2551
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โดยมอบหมายให คณะกรรมการพั ฒนาหลั กสูตรเทคโนโลยี บัณฑิ ตฯ พิ จารณาปรับแก แ ผนการศึ ก ษา
รายวิชา และใหเพิ่มเติมรายวิชาเคมีในแผนการศึกษา ซึ่งที่ประชุมไดขอใหผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิตพล ศศิธรา
นุวัฒน เปนที่ปรึกษาหลักสูตรฯ และเมื่อดําเนินการปรับแกหลักสูตรฯ แลว ใหนําเสนอหลักสูตรฯ ตอนายกสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจทาน กอนนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตอไปนั้น
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ รวมกับผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิตพล ศศิธรานุวัฒน ไดพิจารณาปรับแก
หลักสูตรใหเปนไปตามขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย และไดนําหลักสูตรฯ เสนอตอนายกสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาแลว จากนั้น ได จัดสงหลั กสูตรฯ ดั งกลาว ใหกองบริก ารการศึ กษาดําเนิ นการจัดส งหลักสูตรฯ ไปยั ง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับรองตอไป จึงนําแจงสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2551
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดจัดทํารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวั นที่ 24
มกราคม 2551 จํานวน 11 หนา เรียบรอยแลว จึงนําเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2551 โดยใหมกี ารแกไข ดังนี้
1. วาระที่ 1.1 ยอหนาที่ 3 ใหแกไขเปน “และขออนุญาตให ผูช วยศาสตราจารยกฤดา ชุมจันทรจิรา กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหารปฏิบัติหนาที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตั้งแตวนั นี้เปนตนไป”
2. วาระที่ 4.2 ใหแกไขเปน “อธิการบดีแจงใหที่ประชุมทราบวา สํานักพระราชวังไดแจงหมายกําหนดการ
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ประจําปการศึกษา 2549 – 2550 ระหวาง
วันที่ 18 – 22 เมษายน 2551 ณ จังหวัดเชียงใหม”
3. วาระที่ 5.4 มติที่ประชุม ขอ 1 กิจกรรมบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ขอยอย 1.2 ใหแกไขเปน
“1.2 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”
ทั้งนี้ ใหสภาคณาจารยและขาราชการและคณบดีทุกคณะ ประชุมหารือรวมกับเพือ่ พิจารณาเสนอโครงการ
การไปศึกษาดูงานตางประเทศ ตออธิการบดีเพือ่ พิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.2 การแตงตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ความเปนมา สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2551 ที่ประชุม
ไดมีมติเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยฯ ดังนี้
1. นายธีระวัฒน ภัทรานวัช /........
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1. นายธีระวัฒน ภัทรานวัช
ประธานกรรมการ
2. ผูชวยศาสตราจารยพนู ศักดิ์ บุญสาลี
กรรมการ
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ คัดเลือกกันเอง 1 คน)
3. ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา มิ่งฉาย
กรรมการ
4. ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
กรรมการ
5. ผูชวยศาสตราจารยสุบิน แกวยัง
กรรมการและเลขานุการ
และที่ ประชุ มได มอบหมายให เ ลขานุ ก ารสภามหาวิ ทยาลั ย ออกหนั งสื อ ถึ งกรรมการสภามหาวิทยาลั ย
ผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ เพื่ อขอให ก รรมการสภามหาวิ ทยาลั ย ผู ทรงคุ ณวุ ฒิ คั ดเลื อ กกั น เอง จํ านวน 1 คน เข า ร ว มเป น
คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิ ทยาลั ย ฯ ความละเอี ยดทราบแล วนั้ น ซึ่ งเลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ย
ไดดําเนินการตามมติที่ประชุมเรียบรอยแลว ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับการคัดเลือกใหเขารวม
เปนคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ไดแก ผูชวยศาสตราจารยพูนศักดิ์ บุญสาลี
แตเนื่องดวย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดรับการประสานทางโทรศัพทจากนายธีระวัฒน ภัทรานวัช
ประธานคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย วา คณะกรรมการตุลาการมีมติไมควรใหขาราชการตุลาการ
ไปเปนคณะกรรมการสรรหาไมวาตําแหนงใดทั้งสิ้น ดังนั้น นายธีระวัฒน ภัทรานวัช จึงขอถอนชื่อจากการเปน
ประธานคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และขอใหคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คัดเลือกกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยตอไป
มติที่ประชุม
เห็นชอบแตงตั้ง คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏฏอุตรดิตถ ดังนี้
1. ศาสตราจารย ดร.สมบัติ กาญจนกิจ
ประธานกรรมการ
2. ผูชวยศาสตราจารยพนู ศักดิ์ บุญสาลี
กรรมการ
3. ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา มิ่งฉาย
กรรมการ
4. ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
กรรมการ
5. ผูชวยศาสตราจารยสุบิน แกวยัง
กรรมการและเลขานุการ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจงเพื่อทราบ
4.1 การดําเนินการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดมีคาํ สั่งแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ลงวันที่ 20 ธันวาคม
2550 ซึ่งในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2551 ที่ประชุมไดนําเสนอ
ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 1/2551, 2/2551 และบันทึกขอความ เรือ่ ง การรวมเสนอชือ่ และ / หรือ สมัคร
เขาสูตําแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

บัดนี้ /.........
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บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ไดดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
วาดวย หลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการไดมาซึ่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2547 ขอ 7 (5) และ (6) แลว จึงนําแจง
ที่ประชุมเพื่อรับทราบ ดังนี้
1. ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 3/2551 เรือ่ ง บัญชีรายชือ่ ผูส มัครและผูไ ดรับการเสนอชื่อ
เขารับการสรรหาเปนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2551
- มีผูสมัครและไดรับการเสนอชื่อเขารับการสรรหาเปนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จํานวน 4 คน
2. ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 3/2551 เรือ่ ง บัญชีรายชือ่ ผูมีคณ
ุ สมบัติครบถวน
เขารับการสรรหาเปนคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2551
- มีผูมีคณ
ุ สมบัติครบถวนเขารับการสรรหาเปนคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย จํานวน 3 คน
ทั้งนี้ ในวันที่ 24 มกราคม 2551 ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ไดจัดการประชุม
เพื่อรับฟงความคิดเห็น และขอเสนอแนะของประชาคมผูมีสวนไดสวนเสีย ในมหาวิทยาลัย จึงขอแจงใหที่ประชุม
รับทราบ ดังนี้
ในวันที่ 4 มีนาคม 2551 คณะกรรมการสรรหาฯ จะประชุมเพื่อกําหนดกรอบคําถามตามการกําหนดแนวทาง
บัณฑิตวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย เพื่อนําวิสยั ทัศน กลยุทธ คําถาม – คําตอบ เผยแพรตอประชาคม ทั้งเอกสาร
และเว็บไซต ซึ่งเปนการดําเนินการตามขอเสนอแนะของประชาคมที่แสดงตอประธานกรรมการสรรหาฯ เพื่อ
ประเด็นที่ 1 แสดงความโปรงใสของคําถาม – คําตอบ และเพือ่ แสดงความเปนธรรมของคะแนนที่กรรมการฯมี
ตอผูสมัคร
ประเด็นที่ 2 เพื่อการตรวจสอบในอนาคตวา ผูไดรับการแตงตัง้ ไดปฏิบัติตามคําตอบทีแ่ สดงไวหรือไม
รับผิดชอบตอการแถลงหรือไม โดยมีขอเสนอดังนี้
2.1 สภามหาวิทยาลัย ควรรับผิดชอบตรวจสอบหรือรับฟงความเห็นของประชาคมใหมากขึ้น และควรหา
ความจริงจากความเห็นของประชาคม เพราะสภามหาวิทยาลัย เปนองคกรสูงสุดที่กํากับดูแลการบรรลุวัตถุประสงค
ของมหาวิทยาลัยแหงนี้
2.2 สภามหาวิทยาลัย ควรมีกระบวนการพิจารณาบุคคล และสรางระเบียบที่วาดวยกระบวนการถอดถอน
บุคคล ที่ขาดความเหมาะสมเมื่อดํารงตําแหนง ทั้งนี้ เนือ่ งจากสภามหาวิทยาลัยเปนผูส รรหา เลือก และแตงตั้งบุคคล
เขามาทํางาน สภามหาวิทยาลัยควรรับผิดชอบการเลือกคนที่อาจเลือกผิดพลาดและควรแกไข
2.3 กระบวนการทีเ่ สนอ ตามขอ 2.2 ไมเกี่ยวของกับวินยั การทําผิดวินัย หรือการขาดจริยธรรม แตเปน
กระบวนการพิจารณาความเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่เมื่อไดรับตําแหนงไปแลว อันนํามาซึ่งความผิดพลาดหรือ
เกิดความลมเหลวในการนําหนวยงาน องคการ ทั้งนี้ เพื่อแกไขการนําตําแหนงที่ไดรับ (ตําแหนงเปนของสังคม) ไป
ปฏิบัติดวยนิสยั บุคลิกภาพ และพฤติกรรมสวนตัวที่ไมเหมาะสมกับตําแหนง เนื่องจากในกระบวนการพิจารณาผูเขา
สูตําแหนงไมมีหัวขอ ไมมีคะแนนใหประเมินบุคลิกภาพ จึงควรมีกระบวนการพิจารณาบุคคล
ที่ประชุม

รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 /…….

6

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ขออนุมัติปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550
ความเปนมา ดวยคณะกรรมการสภาวิ ชาการ มหาวิทยาลัย ราชภั ฏอุ ตรดิตถ ได ดําเนิน การพิ จารณาผลการศึก ษาของ
ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 ในการประชุม ครั้งที่ 2 / 2551 เมื่อวันที่
15 กุมภภาพันธ 2551 มีมติเห็นชอบใหสําเร็จการศึกษา จํานวน 3 คน
ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 จํานวน 3 คน ดังนี้
ระดับปริญญาตรี
สาขาศิลปศาสตร
จํานวน
3
คน
รวม
3
คน
มติที่ประชุม
อนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 จํานวน 3 คน ตามเสนอ
5.2 ขออนุมัติปริญญาบัตรมหาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550
ความเปนมา ดวยคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ไดดําเนินการพิจารณาผลการศึกษาของผูส าํ เร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาโท และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550
ในการประชุม ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2551 มีมติเห็นชอบใหสําเร็จการศึกษา จํานวน 5 คน
ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ ปริญญาบัตรมหาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2550 จํานวน 5 คน ดังนี้
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
จํานวน 1
คน
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท จํานวน 2
คน
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
จํานวน 2
คน
รวม
5
คน
มติที่ประชุม
อนุมัติ ปริญญาบัตรมหาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550
จํานวน 5 คน ตามเสนอ

5.4 การวิเคราะห /……..
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5.4 การวิเคราะหและประเมินคางานกองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี
ความเปนมา ตามที่มหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคางานของกองนโยบายและแผน ในตําแหนง
นักวิเคราะหนโยบายและแผน เพื่อกําหนดเปนตําแหนงระดับ 7 – 8 บัดนี้ คณะกรรมการไดทําการวิเคราะหและ
ประเมิ น ค า งานในตํ า แหน ง ดั ง กล า วเป น ที่ เ รี ย บร อ ยแล ว จึ ง ขอเสนอผลการวิ เ คราะห แ ละเอกสารที่ เ กี่ ย วข อ ง
ตอ คณะกรรมการเพื่ อพิ จารณา ทั้ ง นี้ ขอ มู ลดั ง กล า ว ได ผ านการพิ จารณาจากคณะกรรมการบริ หารงานบุค คล
ในคราวการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2551 เรียบรอยแลว
ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ ผลประเมินคางานของกองนโยบายและแผน ในตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน
สํานักงานอธิการบดี เพื่อกําหนดเปนตําแหนงระดับ 7 – 8
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ผลประเมินคางานของกองนโยบายและแผน ในตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงาน
อธิการบดี เพื่อกําหนดเปนตําแหนงระดับ 7 – 8 ตามเสนอ
5.5 การประเมินผลงานและคุณลักษณะของบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น
ความเปนมา ตามที่นางวารุณี ศรีสอาด ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับ 6 มีความประสงค จะขอประเมิน
เพื่อ เลื่ อนระดับที่สู งขึ้ น เปน ตํา แหนง นั กวิ เคราะหน โยบายและแผน ระดั บ 7 สั งกั ดกองนโยบายและแผน ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณลักษณะของบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น
และคณะกรรมการประเมินฯ ไดดําเนินการเปนที่เรียบรอยแลว จึงขอเสนอผลการประเมินงานและคุณลักษณะของ
นางวารุณี ศรีสอาด เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น และเอกสารที่เกี่ยวของตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ทั้งนี้ ขอมูลดังกลาว ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวการประชุมครั้งที่
2/2551 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2551 เรียบรอยแลว
ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ ผลการประเมินงานและคุณลักษณะของ นางวารุณี ศรีสอาด ตําแหนงนักวิเคราะห
นโยบายและแผน ระดับ 6 เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สงู ขึน้ เปนนักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับ 7
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ผลการประเมินงานและคุณลักษณะของ นางวารุณี ศรีสอาด ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและ
แผน ระดับ 6 เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทีส่ ูงขึ้น เปนนักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับ 7 ตามเสนอ
ทั้งนี้ ขอใหเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ประสานนางวารุณี ศรีสอาด เพื่อขอหลักฐานการเขารับการอบรม
หรือหลักฐานการผานการอบรมหลักสูตรผูบริหาร นําแจงสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งตอไป

5.6 (ราง) ขอบังคับ /…….

8

5.6 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย
พ.ศ.2551
ความเปนมา เพื่ อ ให ก ารบริ ห ารงานบุ ค คลของมหาวิ ท ยาลั ย บรรลุ วั ตถุ ประสงค แ ละเป น ไปตาม มาตรา 17 แห ง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 มหาวิทยาลัยจึงไดดําเนินการจัดทํา (ราง)
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 ทั้งนี้ (ราง)
ขอบังคับฯ ฉบับดังกลาว ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2551
เมื่ อวั นที่ 17 มกราคม 2551 และครั้ งที่ 2/2551 เมื่ อวั น ที่ 12 กุ มภาพัน ธ 2551 เรีย บร อยแล ว จึง นํา เสนอ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
มติที่ประชุม
มอบหมายให รองอธิการบดีฝายบริหารและสิทธิประโยชน ดําเนินการแกไข (ราง) ขอบังคับฯ ในประเด็นดังนี้
1. การอางฐานอํานาจ
2. การแกไขคําผิด
3. การอางขอ และการกําหนดขอ
4. ใหนําพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 มาประกอบการ
พิจารณาปรับแก (ราง) ขอบังคับฯ ดวย
5. ใหนํา ขอบั งคับฯ ของมหาวิทยาลั ยราชภัฏอื่ นๆ มาเปรียบเทีย บดวย เนื่องจากมหาวิ ทยาลัยราชภัฏ หลายแห ง
แยกขอบังคับออกเปนแตละเรื่อง ไมไดนํามาหลอมรวมกัน
6. ใหสภาคณาจารยและขาราชการ ชวยประสานการจัดทําประชาพิจารณ (ราง) ขอบังคับฯ
ทั้ ง นี้ เมื่ อ ดํ า เนิ น การแก ไ ข (ร า ง) ข อ บั ง คั บฯ แล ว ให นํ า เสนอ (ร า ง) ข อ บั ง คั บฯ ต อ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อจัดทําประชาพิจารณ จากนั้น ใหนําขอเสนอแนะจากการทําประชา
พิจารณมาพิจารณาแกไข (ราง ) ขอบังคับอีกครั้งหนึ่ง กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ในการประชุมครั้ง
ตอไป
ขอเสนอแนะ 1. มหาวิทยาลัยควรรับผิดชอบการพิจารณากลั่นกรอง (ราง) ขอบังคับ หรือ (ราง) ระเบียบ ในดานเนื้อหา
สาระ กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
2. มหาวิทยาลัยตองเครงครัดเรื่องการทําประชาพิจารณ (ราง) ขอบังคับ หรือ (ราง) ระเบียบ กอนนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณา
3. จากเนื้อหาในขอ 9 (1) (2) และ (3) ของ (ราง) ขอบังคับฯ ไดกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการฯ
ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีขอสังเกตวา อธิการบดีจะทําหนาที่อะไร เนื่องจากแทจริงแลว อธิการบดีตองทํา
หนาที่ขับเคลื่อนบุคลากร เพราะเปนอํานาจของ กพอ.

5.7 (ราง) ขอบังคับ /………
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5.7 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย การบริหารงานวิจัย พ.ศ.2551
ความเปนมา เพื่อใหการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย บรรลุวัตถุประสงคและเปนไปตามมาตรา 7 และมาตรา 8 แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มหาวิทยาลัยจึงไดดําเนินการจัดทํา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ วาดวย การบริ หารงานวิจัย พ.ศ.2551 ทั้ง นี้ (ร าง) ข อบังคับฯ ฉบับดัง กลาว ไดผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการสภาวิ ช าการ ในคราวการประชุ มครั้ ง ที่ 1/2551 เมื่ อ วั น ที่ 11 มกราคม 2551 เรี ย บร อ ยแล ว
จึงนําเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย การบริหารงานวิจัย พ.ศ.2551
มติที่ประชุม
เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย การบริหารงานวิจัย พ.ศ.2551
โดยใหแกไข เนื้อหา หมวดที่ 1 คณะกรรมการ ขอ 6 คณะกรรมการบริหารงานวิจัย ประกอบดวย
เดิม (1) อธิการบดี เปนประธาน
ใหแกไขเปน (1) รองอธิการบดีฝายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ เปนประธาน
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 ขาราชการผูเกษียณอายุราชการและทีมงาน สาขาสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
แจงความประสงคมาปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ดวย รองศาสตราจารย ดร.วินัย วีระวัฒนานนท กรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ และ
ขาราชการผูเ กษียณอายุราชการ พรอมกับทีมงาน สาขาสิง่ แวดลอม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดแจงความประสงค
มาปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ และจะมาเปดสอนหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา ระดับปริญญาตรี
ปริญญาโท และปริญญาเอก ประกอบกับขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ อยูระหวางการเปดสอนหลักสูตร
พลังงานและสิง่ แวดลอม ระดับปริญญาโท อธิการบดีพจิ ารณาแลว เห็นวาอาจารยและทีมงานดังกลาว จะสามารถ
เปนศักยภาพใหกับมหาวิทยาลัยไดในอนาคต
ซึ่งขณะนีอ้ ยูร ะหวางการดําเนินการจัดทําหลักสูตรฯ คาดวาจะสามารถนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาได
ในเดือนเมษายน 2551 อธิการบดีจึงขออนุญาตสภามหาวิทยาลัย ในการเผยแพรประชาสัมพันธ ใหนักเรียนและ
ผูสนใจไดรับทราบ
มติที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาจากขอมูลทีอ่ ธิการบดีนําเสนอแลว มีมติไมขดั ของ
มอบหมายให คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พิจารณาขอมูล และนําเสนอขอคิดเห็นตอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาพิจารณาตอไป

ขอเสนอแนะ /........
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ขอเสนอแนะ 1. มหาวิทยาลัยควรออกระเบียบรองรับการเขามาปฏิบัติงานของกลุมบุคคลดังกลาว และควรมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการกลัน่ กรองความเหมาะสมอยางละเอียด และรอบคอบ
2. เนื่องจากทีมงานบางคนไมมีคณ
ุ วุฒิดานวิทยาศาสตร แตมีคณ
ุ วุฒิดานครุศาสตร จึงควรมีการหารือรวมกัน
ระหวางมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะครุศาสตร และผูเ กีย่ วของ
6.2 ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ขอหารือเรื่องการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผูชวยศาสตราจารยพูนศักดิ์ บุญสาลี ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ขอหารือสภา
มหาวิทยาลัย ในเรื่อง การสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มติที่ประชุม
มอบหมายให คณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ดําเนินการตามขัน้ ตอน ในประกาศ
คณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 1/2551 ลงวันที่ 3 มกราคม 2551 ตอไป
6.3 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2551
สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ครั้งที่ 3/2551
ในวันศุกรที่ 21 มีนาคม 2551 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารภูมิราชภัฏ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ที่ประชุม
รับทราบ
ปดประชุม เวลา 18.30 น.

นางสาวนิธิวดี คัณธานันท
บันทึก / พิมพ รายงานการประชุม

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรชัย เศรษฐพรรค

ตรวจ / ทาน รายงานการประชุม

หมายเหตุ รายงานการประชุม วาระที่ 3.1 และ วาระที่ 5.3 ไมสามารถเปดเผยได

