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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 4/2551
วันที่ 21 เมษายน 2551
ณ โรงแรมเชียงใหมออคิด จังหวัดเชียงใหม
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ศาสตราจารย ดร.เกษม
ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย
ศาสตราจารย ดร.สมบัติ
ผูชวยศาสตราจารยพูนศักดิ์
นายดิเรก
นายนรินทร
แพทยหญิงศรีวรรณา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิตพล
ผูชวยศาสตราจารยสัมพันธ
ผูชวยศาสตราจารยสุบิน
ผูชวยศาสตราจารยกฤดา
อาจารยปริญญา
ผูชวยศาสตราจารยโศรตรีย
ผูชว ยศาสตราจารยเจษฎา
ผูชวยศาสตราจารยอมร
อาจารยเสรี
รองศาสตราจารย ดร.ฉัตรนภา

จันทรแกว
หาญสมบัติ
กาญจนกิจ
บุญสาลี
กอนกลีบ
เหลาอารยะ
พูลสรรพสิทธิ์
ศศิธรานุวัฒน
รอดพึ่งครุฑ
แกวยัง
ชุมจันทรจิรา
บัววังโปง
จุฑานนท
มิ่งฉาย
ชูเอียด
แสงอุทัย
พรหมมา

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

ภัทรานวัช
พอจิต
ดีมี
ทรัพยนิรันดร
นพรัก
รัตนศิริกุลชัย

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

รายนามผูไมมาประชุม
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นายธีระวัฒน
นายพีระศักดิ์
นายมานพ
นายเรืองชัย
รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ
นายวีระ

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

รายนามผูเ ขารวมประชุม /……….
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รายนามผูเขารวมประชุม
1
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3
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ผูชวยศาสตราจารยขรรคชัย
อาจารยสุปราณี
นางนวรัตน
อาจารย ดร.ภาณุ

สนสอาดจิต
จําลองราษฎร
ทรงเกียรติกุล
สิทธิวงศ
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อาจารยพงษศักดิ์
รองศาสตราจารย ดร.วินัย

อนมอย
วีระวัฒนานนท
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อาจารย ดร.ประยูร

วงศจันทรา
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นายพรไชย
นางสาวนิธวิ ดี
นางสาวนิรชา
นายดํารงค

สาครเสถียรกุล
คัณธานันท
คมสัน
วงษพรวน

รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต
ประธานชมรมผูปกครองและครูโรงเรียนสาธิต
อาจารยประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น
อาจารยประจําหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสิ่งแวดลอมศึกษา
อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสิ่งแวดลอมศึกษา
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

เปดประชุม เวลา 13.30 น.
มหาวิทยาลัยไดจัดพิธีรดน้ําดําหัวและขอพร ศาสตราจารย ดร.เกษม จันทรแกว นายกสภามหาวิทยาลัย
เนื่องในโอกาสวันปใหมไทย
นายกสภามหาวิทยาลัย กลาวอํานวยพรแดกรรมการสภามหาวิทยาลัย และกลาวขอบคุณกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยทุกทาน ที่ไดรวมทําหนาที่เปนอยางดีเรื่อยมา จากนั้น นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวเปดประชุม และ
ดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงเพื่อทราบ
1.1 การขานชื่อบัณฑิต ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2550 – 2551
นายกสภามหาวิทยาลัย ขอใหมหาวิทยาลัยกําชับผูขานนามบัณฑิตวา ไมควรขานนามบัณฑิตเร็วเกินไป
อาจทําใหเกิดความผิดพลาดได
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 /…….
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2551
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดจัดทํารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 29
มีนาคม 2551 จํานวน 13 หนา และไดจัดสงใหกรรมการไดพิจารณารับรองรายงานการประชุมเรียบรอยแลว
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2551 โดยใหยกเลิกขอความ
ยอหนาที่ 4 และ 5 ของวาระที่ 1.2 ออกทั้ งหมด โดยใหใชขอความตอไปนี้แทน “มอบหมายให มหาวิทยาลั ย
ดําเนินการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร กลุมคณบดีสายสังคมศาสตร และกลุม
ผูอํานวยการศูนย ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการสถาบัน และผูอํานวยการวิทยาลัย ใหมอีกครั้งหนึ่ง โดยใหเปน
ไปตามขอบัง คับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุ ตรดิตถ วา ดวย หลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีก ารได มาซึ่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร พ.ศ.2550 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2550 จากนั้น นําเสนอผลการคัดเลือก
ตอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งตอไป”
ขอสังเกต
กรณีที่มีกรรมการรับรองรายงานการประชุมโดยขอแกไข ควรนําเสนอประเด็นการขอแกไขตอที่ประชุม
เพื่อพิจารณา กอนการปรับแก
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ความเปนมา สืบเนื่อ งจากการประชุมสภามหาวิทยาลั ย ครั้ งที่ 3/2551 ที่ประชุมไดพิจารณาผลการดําเนินการสรรหา
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 1/2551 เรื่อง ขั้นตอน วิธีการ
และระยะเวลาในการสรรหาคณบดี บัณฑิ ตวิทยาลัย ลงวันที่ 3 มกราคม 2551 ซึ่งมี ผูตอบรับการทาบทามและ
สงแผนกลยุทธในการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย เพียง 1 ราย ซึ่งสภามหาวิทยาลัยไดมีมติมอบหมายใหคณะกรรมการ
สรรหาฯ ดําเนินการสรรหาอีกครั้งหนึ่งนั้น คณะกรรมการสรรหาฯ ไดดําเนินการออกประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ
ฉบับที่ 6/2551 เรื่อง ขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาในการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ลงวันที่ 31 มีนาคม 2551
และฉบับที่ 7/2551 เรื่ อง บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์เ สนอชื่อผูสมควรดํารงตํา แหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ลงวันที่ 31
มีนาคม 2551 และดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 6/2551 ปรากฏผลวา มีผูไดรับการเสนอ
ชื่อและเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนเขารับการสรรหาเปนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จํานวน 1 ราย ซึ่งไมเปนไปตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย หลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการไดมาซึ่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.
2547 ข อ 9 กํา หนดวา “คณะกรรมการสรรหาดําเนินการสัมภาษณ และเสนอชื่อผูสมควรดํารงตํา แหนงคณบดี
บัณ ฑิตวิทยาลั ย แล วจัดทํา บัญ ชี รายชื่ อตามอั กษรไม นอ ยกวา 2 รายชื่อ พรอ มขอ มูล และเอกสารเสนอต อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา”
เนื่ อ งจากคณะกรรมการสรรหาคณบดี บัณ ฑิ ตวิ ทยาลั ย ได ดํา เนิ น การสรรหาเป น ครั้ ง ที่ ส องแล ว และ
ปรากฏผลเชนเดิม จึงขอหารือที่ประชุมเพื่อวินิจฉัยและใหขอเสนอแนะ
มติที่ประชุม /........
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มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพิจารณาและอภิปรายอยางกวางขวาง จึงมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบ การแกไข ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย หลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการไดมาซึ่ง
คณบดี พ.ศ.2547 ขอ 9 ใหแกไขเปน
“ขอ 9 ภายใตบังคับ ในมาตรา 43 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ใหคณะกรรมการสรรหา
ดําเนินการสัมภาษณและเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จากขอ 8 แลวจัดทําบัญชีรายชื่อตาม
ตัวอักษร ไมนอยกวา 2 รายชื่อ พรอมขอมูลและเอกสารเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ในกรณีที่มีผูตอบรับการทาบทามเพียง 1 รายชื่อ ใหคณะกรรมการสรรหาสัมภาษณและเสนอชื่อพรอม
ขอมูลและเอกสารเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา”
2. มอบหมายให คณะอนุกรรมการดําเนินการปรับปรุงแกไขขอบังคับ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวของกับคณาจารย
และพนักงานของมหาวิทยาลัย ที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2550 ดําเนินการปรับแกขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย หลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการไดมาซึ่งคณบดี พ.ศ.2547 ใหเปนไปตามมติ
ที่ประชุม จากนั้น ใหนําขอบังคับฯ ที่ปรับแกแลว เสนอนายกสภามหาวิทยาลัย พิจารณาลงนามตอไป
3. มอบหมายให คณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ดําเนินการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง
โดยใช ข อ บั ง คั บมหาวิ ทยาลัย ฉบั บใหม ที่ ค ณะอนุ ก รรมการฯ ดํ า เนิ น การแก ไ ขตามมติ ที่ประชุ มและนํ า เสนอ
นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามแลว
3.2 พิจารณา (ราง) ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย คณะกรรมการบริหาร
งบประมาณและการเงิน พ.ศ.2551
ความเปนมา สื บเนื่ อ งจากการประชุ มสภามหาวิ ทยาลั ย ครั้ ง ที่ 3/2551 ที่ ประชุ ม ได พิจารณา (ร า ง) ข อ บั ง คั บ สภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ.2551 และไดมอบหมาย
ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการแกไขขอบังคับใหเปนไปตามมติที่ประชุม บัดนี้ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการแกไข (ราง)
ขอบังคับฯ ใหเปนไปตามมติของสภามหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว จึงขอนําเสนอ (ราง) ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ วาดวย คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ.2551 ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความ
เห็นชอบ
ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็ น ชอบ (ร า ง) ข อ บั ง คั บ สภามหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ อุ ตรดิ ตถ ว า ด วย คณะกรรมการบริ ห าร
งบประมาณและการเงิน พ.ศ.2551
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน
พ.ศ.2551 โดยใหมีการแกไข ดังนี้
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1. ขอ 4 ใหแกไขบทนิยามของผูทรงคุณวุฒิในทองถิ่น เปนดังนี้
“ผูทรงคุณวุฒิในทองถิ่น”
หมายความวา บุคคลที่มิใชกรรมการผูทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย และ
มิใชบุคคลในมหาวิทยาลัย เปนผูที่มีความรู ความสามารถดานการศึกษา และดานทั่วไป ปฏิบัติงานอยูในเขตจังหวัด
อุตรดิตถ จังหวัดแพร และจังหวัดนาน”
2. ขอ 6 ใหแกไขเปนดังนี้
“ขอ 6 กรรมการบริหารงบประมาณและการเงินตามขอ 5 (2) (3) (4) และ (5) มีวาระอยูในตําแหนงสามป
กรณีกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ตามขอ 5 (2) (3) (4) และ (5) วางลงกอนครบวาระใหดําเนินการแตงตัง้
ทดแทนตามวิธีการที่ไดมาภายใน 60 วัน และใหอยูในวาระ ตามระยะเวลาทีเ่ หลือ”
3.3 การปรับเพิ่มคาบํารุงการศึกษาและคาอาหาร โรงเรียนสาธิต
ความเปนมา สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2551 ที่ประชุมไดพิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการ
(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เรื่อง การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรีย น
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ปการศึกษา 2551 โดยมีสาระสําคัญ คือ การปรับเพิ่มคาอาหาร 500 บาท และการ
ปรั บ เพิ่ ม ค า เทอม 1,000 บาท ซึ่ ง ที่ ป ระชุ มได มอบหมายให ผู อํ า นวยการโรงเรี ย นสาธิ ต ดํ า เนิ น การจั ดทํ า
แบบสอบถามความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิต และรายงานผลการดําเนินการตอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา ทั้งนี้ โรงเรียนสาธิต ไดเชิญคณะกรรมการชมรมผูปกครองและครูโรงเรียนสาธิต ผูแทนผูปกครอง
นักเรียนใหมในปการศึกษา 2551 ประชุมเพื่อดําเนินการตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย ซึ่งที่ประชุมไดมีมติให
บันทึกเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อขอทบทวน เรื่อง การออกแบบสํารวจความคิดเห็นของผูปกครอง เนื่องจาก
1. คณะกรรมการชมรมผูปกครองและครูฯ ไดประชุมและวิเคราะหถึงความจําเปนที่ตองปรับเงินคาบํารุง
การศึกษาและคาอาหาร และมีความเห็นตรงกันกับอัตราคาบํารุงการศึกษาใหมที่เก็บเพิ่มเฉพาะนักเรียนใหมเทานั้น
สวนนักเรียนเกาคงจายตามเดิมทุกรายการ สําหรับคาอาหารนั้น ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรใหปรับเพิ่มคนละ 500 บาท
/ ภาคเรียน เนื่องจากตองการใหโรงเรียนสามารถบริการนมภาคเชา อาหารกลางวัน ผลไม และอาหารวางภาคบายได
อยางมีคุณภาพเหมือนเดิม ในภาวะที่ราคาอาหารสูงขึ้นมาก (เอกสารการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ)
2. โรงเรีย นไดเชิ ญผูปกครองทุ กระดับชั้นประชุมชี้แจงใหทราบถึง ความจํ าเปนที่ ตองปรั บคาอาหารซึ่ ง
ที่ประชุมใหญไมมีผูใดคัดคาน (บันทึกการประชุมผูปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิต)
3. สําหรับนักเรียนที่เขาใหมที่ตองจายคาบํารุงการศึกษาเพิ่มขึ้น ทางโรงเรียนไดแจงไวในใบสมัครเขาเรียน
ซึ่งผูปกครองที่สมัครเขาเรียนตองปฏิบัติตามขอตกลงหรือระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนดหากไมสามารถปฏิบัติตาม
ขอตกลงได ผูปกครองควรพาบุตรหลานไปสมัครเรียนโรงเรียนในสังกัด สพท.หรือเทศบาลที่อยูหางจากโรงเรียน
สาธิตในรัศมีไมเกิน 3 กิโลเมตร ซึ่งเปนโรงเรียนที่เรียนฟรี ไมเสียคาใชจายแมแตคาอาหารหรือนม เพราะไดรับเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาลโดยตรงและมีจํานวนนักเรียนไมเต็มหองทุกแหง
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4. ทางโรงเรียนไดชี้แจงเหตุผลตอผูปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ และเปนที่ยอมรับไปแลว ถึงแมวาจะ
อยูในภาวะจําเปนตองรับดวยเหตุและผล หากมีการสํารวจความคิดเห็นคาดการณวาโดยธรรมชาติของผูปกครองแลว
ยอมไมตองการที่จะจายแพงขึ้น เพราะทุกคนก็ตองการเสียคาใชจายใหนอยที่สุด และถือเปนหนาที่ของมหาวิทยาลัย
หรือรัฐบาลที่ตองใหการสนับสนุนเพิ่มขึ้น
5. การแจกแบบสํารวจอาจจะเปนการกระตุนใหเกิดการวิพากษวิจารณตางๆ นาๆ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอ
การดําเนินงานของโรงเรียน ทั้งนี้ โรงเรียนสาธิตฯ เปนโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จําเปนตองทําการระดม
ทรั พยากร เพื่ อเป นค าบํ ารุ งการศึก ษา ถา มองในแงไ ม สอดคลอ งกั บรั ฐธรรมนูญ ที่ตองจัดการศึก ษาฟรี ในระดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐานก็อาจทําใหเกิดการสับสนวุนวายในการที่จะตองอธิบายเหตุผลและความจําเปนที่โรงเรียนสาธิต
ฯ ตองเก็บเงินคาเทอม อีกทั้งเปนการเปดโอกาสใหผูไมประสงคดีตอโรงเรียนถือเปนประเด็นโจมตีโรงเรียนได
ในการนี้ ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต ไดขออนุญาตให นางนวรัตน ทรงเกียรติกุล ประธานชมรมผูปกครอง
และครูโรงเรียนสาธิต ไดใหขอมูลเพิ่มเติมตอสภามหาวิทยาลัย เพื่อประกอบการพิจารณา
ประเด็นนําเสนอ พิจารณา ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เรือ่ ง การระดมทรัพยากร เพื่อการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ปการศึกษา 2551 ในประเด็น
1. การปรับเพิ่มคาอาหารคนละ 500 บาท ตอภาคเรียน
2. การปรับเพิ่มคาเรียนเสริมพิเศษ (จางบุคลากร) สําหรับนักเรียนที่เขาใหม ในปการศึกษา 2551
ทุกระดับชั้น และนักเรียนที่สมัครเขาเรียนในระดับชั้นบริบาล ประถมศึกษาปที่ 1 และมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนละ
1,000 บาท
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เรื่อง การระดมทรัพยากร เพื่อการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ปการศึกษา 2551 ตามเสนอ
อนึ่ง หากในปตอไปโรงเรียนสาธิตเกิดปญหาดานการบริหารจัดการดานงบประมาณ ใหเสนอเรือ่ งตอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
3.4 พิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหนงคณบดี พ.ศ.2551
ความเปนมา สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2551 ที่ ประชุมไดพิจารณากรณีขอบังคับ
มหาวิ ทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาด วย คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานในตําแหนงคณบดี
พ.ศ. 2548 ไมเปนไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ซึ่งที่ประชุมไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัย
ดําเนินการปรับแก ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน
ในตําแหนงคณบดี พ.ศ. 2548 ใหเปนไปตาม มาตรา 49 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
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จากการประชุมคณะอนุกรรมการดําเนินการปรับปรุงแกไขขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวของ
กับคณาจารยและพนักงานมหาวิทยาลั ย ในคราวการประชุมเมื่อวั นที่ 11 เมษายน 2551 ที่ประชุมได พิจารณา
ปรั บแก ข อ บั ง คั บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ตรดิ ตถ ว า ด ว ย คณะกรรมการติ ดตามตรวจสอบและประเมิ นผลงาน
ในตําแหน งคณบดี พ.ศ. 2548 เรียบรอ ยแลว จึ งขอนําเสนอ (ราง) ขอบัง คับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหนงคณบดี พ.ศ.2551 ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ใหความเห็นชอบ
ประเด็นนําเสนอ พิจ ารณา (ร าง) ข อบั งคั บมหาวิ ทยาลัย ราชภัฏ อุ ตรดิตถ ว าด วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานในตําแหนงคณบดี พ.ศ.2551
มติที่ประชุม
ถอนการพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานในตําแหนงคณบดี พ.ศ.2551 คณะอนุกรรมการดําเนินการปรับปรุงแกไขขอบังคับ ระเบียบ
ประกาศ ที่เ กี่ ยวข องกั บคณาจารย แ ละพนั ก งานมหาวิทยาลั ย ประชุ มหารื อและพิ จารณาแกไ ข (ร าง) ข อ บัง คั บ
ในประเด็นดังนี้
1. บทนิยามของคําวาผูทรงคุณวุฒิ ใหแกไขเปน ดังนี้
“ผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ ” หมายความว า ผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง แต ง ตั้ ง จากบุ ค คลภายนอก ที่ ไ ม มีส วนได ส วนเสี ย
ในกิจการของมหาวิทยาลัย”
2. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ไมไดระบุเรื่องการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานใน
ตําแหนงผูอํานวยการศูนย สํานัก สถาบัน และหนวยงานเทียบเทาคณะ ประกอบกับ (ราง) ขอบังคับ ไมไดกลาวถึง
ประเด็นดังกลาว ดังนั้น ควรพิจารณาถึงประเด็นดังกลาวดวย
3. ใน (ราง) ขอบังคับไมไดระบุคุณสมบัติของผูทรงคุณวุฒิ วาควรมีคุณสมบัติอยางไรบาง
4. ใน (ราง) ขอบังคับ ขอ 7 กําหนดวา “ใหคณะกรรมการจัดทํากรอบสาระและวิธีการประเมินผลงานในตําแหนง
คณบดีตามประกาศของมหาวิทยาลัย” มีขอสังเกตวา ประกาศของมหาวิทยาลัยที่กลาวถึง เปนประกาศวาดวยเรื่อง
อะไร อางอิงจากกฎหมายฉบับใด
5. ควรระบุบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการฯ ในขอบังคับดวย
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจงเพื่อทราบ
4.1 ผลการประกวดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติโครงงานวิจัยนักศึกษาในหัวขอ
“ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” ณ กรุงเทพมหานคร
ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ รวมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สนับสนุนทุนวิจัยระดับ
ปริญญาตรีและโท ภายใตโครงการทุนวิจัย Window II, Enpus, Enpus-IRVE, IRPUS และทุน ABCPUS/MAG นั้น

ทั้งนี้ /........
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ทั้งนี้ นักศึกษาที่ไดรับทุนในโครงการวิจัยดังกลาว ตองนําผลงานไปรวมจัดนิทรรศการ ณ สวนกลางนั้น
ในปนี้แหลงทุนไดกําหนดจัดนิทรรศการขึ้น ระหวางวันที่ 28 – 30 มีนาคม 2551 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล ชั้น 5
สยามพารากอน กรุงเทพฯ โดยใชชื่อนิทรรศการวา “นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ตามรอยเบื้องยุคลบาท” และงาน
แสดงผลงานพัฒนาเทคโนโลยีนักศึกษาทุนปริญญาตรี สกว. ครั้งที่ 6 โดยมีวัตถุประสงคของการจัดงานเพื่อแสดง
ผลงานสูสาธารณชน เพื่อสรางความภูมิใจแกนักศึกษาที่เขารวมโครงการ และเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีระหวาง
คณาจารยมหาวิทยาลัยตางๆ
ในสวนของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ไดสงผลงานของนักศึกษาเขารวมทั้งหมด 20 โครงการ
ประกอบดวย
1. โครงการ IRPUS จํานวน 12 โครงงาน
2. โครงการ Window II จํานวน 8 โครงงาน
2.1 ไดรับรางวัลที่ 1 เงินรางวัล 6,000 บาท จํานวน 1 โครงงาน คือ โครงงานวิจัย เรื่อง
ความหลากหลายของสาหรายขนาดใหญและไดอะตอมพื้นหองน้ําเพื่อใชเปนบงชี้คุณภาพน้ําในพื้นที่ลุมน้ําชายเขา
ตําบลนานกกก อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ (อ.ธนิศรา อินทโสตถิ ที่ปรึกษาโครงงาน)
ไดรับรางวัลชมชย เงินรางวัล 2,000 บาท จํานวน 2 โครงงาน ไดแก
- โครงงาน เรื่อง รูปแบบการจัดการความหลากหลายของพืชผักพื้นบานเพื่อการเกษตร
ที่ยั่งยืน : กรณีศึกษา ต.นานกกก อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ (ผศ.รัชนี เพ็ชรชาง ที่ปรึกษาโครงงาน)
- โครงงาน เรื่ อ ง เว็ บไซต ค ลั ง สมององค ประกอบการท อ งเที่ ย วและระบบสารสนเทศการ
ทองเที่ยวเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวอยางยั่งยืนในอําเภอลับแล จ.อุตรดิตถ (อ.ราตรี คําโมง ที่ปรึกษาโครงงาน)
มติ ที่ป ระชุ ม รั บทราบ และขอให มหาวิ ทยาลั ยเพิ่ มแนวทางสร า งแรงจูง ใจขยายผลและนําเผยแพร ประชาสั มพั น ธ
ให เ ป น ที่ ทราบโดยทั่ วกั น ทั้ ง ภายในและภายนอกต อ ไป
4.2 ผลการประชุมเพื่อพัฒนาขอเสนอโครงการจัดตั้งหนวยบมเพาะวิสาหกิจ
ในสถาบันอุดมศึกษา (UBI)
ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ไดจัดสงเอกสารขอเสนอโครงการจัดตั้งหนวยบมเพาะวิสาหกิจ
ในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) ปงบประมาณ 2551 เพื่อขอรับการสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ในการดําเนินกิจกรรมบมเพาะธุรกิจและเสริมสรางผูประกอบการใหมที่มีศักยภาพสูงขึ้น ผลการพิจารณาตัดสินของ
คณะกรรมการพิจารณาทุน ปรากฏผลวา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เปนหนึ่งในแปดสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับ
การคัดเลือกให ลงนามสั ญญาจา งเปนที่ ปรึกษาโครงการจัดตั้ง หนวยบมเพาะวิ สาหกิจในสถาบั นอุดมศึ กษา (UBI)
ปงบประมาณ 2551 และไดรับการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการ เปนจํานวนเงิน 3,000,000 บาท ซึ่งจะมีการ
ลงนามสัญญาจางในลําดับตอไป
มติที่ประชุม
รั บ ทราบ และขอให ม หาวิ ท ยาลั ย นํ า เผยแพร ใ นวารสารของมหาวิ ท ยาลั ย และประชาสั ม พั น ธ ใ ห
บุคคลภายนอกทราบตอไป
4.3 การประกวดภาพยนตร /.......
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4.3 การประกวดภาพยนตรเรื่องสั้นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ดวยมูลนิธิพระดาบส ในพระบรมราชูปถัมภ ไดจัดการประกวดภาพยนตรสั้นเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งนักศึกษา
โปรแกรมวิช านิเ ทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ ได สงผลงานภาพยนตร สั้น เฉลิมพระเกี ยรติ เรื่อ ง คํา พอ สอน
เขาประกวด โดยไดไปนําเสนอผลงานตอกองประกวดแลว เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2551 ซึ่งกองประกวดไดแจงผลให
ทราบเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2551 วาภาพยนตรสั้นเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง คําพอสอน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ ไดผานการคัดเลือกใหเขารอบ 18 ทีม สุดทาย เปนกรณีพิเศษจากภาพยนตรที่สงเขาประกวดทั้งสิ้น 300
เรื่อง ทั้งนี้ ผูอํานวยการมูลนิธิพระดาบสฯ ไดแจงวา ในจํานวนภาพยนตรที่สงเขาประกวด จํานวน 300 เรื่อง ที่ผาน
การพิจารณามาเปนลําดับนั้น มีของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถเพียงเรื่องเดียวที่สรางจากเรื่องจริง ผูแสดงตัวจริง
ถ า ยทํ า ในสถานที่ จริ ง และสามารถแสดงให เ ห็ น ถึ ง พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของพระบาทสมเด็ จพระเจ า อยู หัว ที่
พระราชทานพระดํารัสไวในที่ตางๆ และมีผูนําไปปฏิบัติตาม “คําพอสอน” อยางแทจริง อีกทั้งยังเปนภาพยนตรเชิง
สารคดี ขณะที่เรื่องอื่นๆ สรางจากจิตนาการ จึงเห็นสมควรใหเขารอบสุดทายเปนกรณีพิเศษ
ในการนี้ ที มงานนักศึก ษาผูส รางผลงานจะไดรั บสิทธิ จากกองประกวดใหเขา รับการฝกอบรมแบบเข ม
โดยกองประกวดใหทุนในการอบรม จํานวน 20,000 บาท เพื่อเปนค าใชจายในการใชหองปฏิบัติการ และจะจั ด
ผูทรงคุณวุฒิมาเปนพี่เลี้ยงประจําตลอดการฝกอบรม โดยจะจัดคายการฝกอบรม ณ โครงการพระราชดําริ เขาหินซอน
จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะเวลา 2 วัน จากนั้นทีมที่ผานการฝกอบรมแลวตองปรับใหภาพยนตรมีความยาว 8 นาที
และเสนอกองประกวด ภาพยนตรทุกเรื่องที่ผานการพิจารณาจะไดรับการเผยแพรทางสถานีวิทยุโทรทัศน ชอง 9
โมเดิรนไนนทีวี หลังจากนั้น จึงจะกําหนดการประกาศผลรางวัลรอบสุดทาย จาก 18 เรื่อง จะมีผูไดรับรางวัล 9 เรื่อง
โดยจะจัดงานดังกลาว ณ ศาลาเฉลิมกรุง กรุงเทพฯ
มติที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 การปรับปรุงแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวของกับการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี
ผูอํานวยการศูนย สํานัก สถาบัน และหนวยงานในกํากับเทียบเทาคณะ
ความเปนมา ตามที่มหาวิทยาลัยไดมีมติมอบหมายใหคณะอนุกรรมการดําเนินการปรับปรุงแกไขขอบังคับ ระเบียบ และ
ประกาศที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ คณาจารย แ ละพนั ก งานของมหาวิ ท ยาลั ย ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง แก ไ ขข อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย หลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการได มาซึ่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2547
ในข อ 9 โดยให แ ก ไ ขเป น “ภายใต บั ง คั บ ในมาตรา 43 แห ง พระราชบั ญ ญั ติม หาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ.2547
ใหคณะกรรมการสรรหาดําเนินการสัมภาษณและเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จากขอ 8
แลวจัดทําบัญชีรายชื่อตามตัวอักษร ไมนอยกวา 2 รายชื่อ พรอมขอมูลและเอกสารเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณา
ในกรณีที่มีผูตอบรับการทาบทาม /.......
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ในกรณีที่มีผูตอบรับการทาบทามเพียง 1 รายชื่อ ใหคณะกรรมการสรรหาสัมภาษณและเสนอชื่อพรอม
ขอมูลและเอกสารเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา” ความละเอียดทราบแลวนั้น
เพื่อ ให การเตรีย มการสรรหาผู สมควรดํา รงตํ าแหน งคณบดี และผู อํา นวยการศูน ย สํา นัก วิทยาลั ย และ
หนวยงานเที ยบเทาคณะ เปนไปดวยความเรียบร อย บริสุทธิ์ และยุติธรรม จึงขอหารื อสภามหาวิทยาลัย เพื่อขอ
ปรับปรุงแกไขขอบังคับของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของดังกลาวดวย
มติที่ประชุม
เห็นชอบ การปรับปรุงแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของกับการสรรหาคณบดีและผูอํานวยการศูนย
สํานัก สถาบัน และหนวยงานในกํากับเทียบเทาคณะ ใหสอดคลองกับขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย
หลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการไดมาซึ่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2547
มอบหมายให คณะอนุกรรมการดําเนินการปรับปรุงแกไขขอบังคับ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวของกับ
คณาจารยและพนักงานของมหาวิทยาลัย ดําเนินการปรับปรุงแกไขขอบังคับ ประชุมหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุง
แกไขขอบังคับที่เกี่ยวของตอไป
5.2 ขออนุมัติปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550
ความเปนมา จากการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2551 ที่ประชุมไดพิจารณา
ผลการศึกษาของผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 และมีมติเห็นชอบ
ใหสําเร็จการศึกษา จํานวน 886 คน เรียบรอยแลว จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตร
ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา จํานวน 886 คน ดังนี้
ระดับปริญญาตรี
สาขาวิทยาศาสตร
จํานวน
146 คน
สาขาศิลปศาสตร
จํานวน
200 คน
สาขาการศึกษา
จํานวน
40
คน
สาขาการบริหารธุรกิจ
จํานวน
413 คน
สาขาการบัญชี
จํานวน
87
คน
รวม
จํานวน
886 คน
มติที่ประชุม
อนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา จํานวน 886 คน ตามเสนอ
มอบหมายให มหาวิทยาลัยตรวจสอบบัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
เพื่อพิจารณาเห็นชอบผลการศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 สภาวิชาการเห็นชอบผลการศึกษาเมื่อวันที่ 11
เมษายน 2551 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาบัตรเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2551 ชองผลรวมของปริญญาตรีเกียรตินิยม
อันดับ 1 ไมสอดคลองกัน ทั้งนี้ ขอใหมหาวิทยาลัยแกไขใหถูกตองและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบในการ
ประชุมครั้งตอไป

5.2 ขออนุมัติปริญญาบัตร /.......
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5.3 ขออนุมัติปริญญาบัตรมหาบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550
ความเปนมา จากการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2551 และจากมติแจงเวียน
พิจารณาผลการศึกษาของผูสํา เร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2551 ที่ประชุ มไดพิจารณาผลการศึกษาของ
ผูสําเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550
จํ านวน 309 คน เรี ย บร อยแล ว จึ งนํ า เสนอสภามหาวิ ทยาลั ยเพื่ อ พิ จารณาอนุ มั ติปริ ญญาบั ตรมหาบั ณ ฑิ ตและ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ ปริญญาบัตรมหาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 จํานวน
309 คน ดังนี้
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการสอน
จํานวน
3
คน
หลักสูตรและการสอน (การสอนภาษาอังกฤษ)
จํานวน
2
คน
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
จํานวน
2
คน
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ
จํานวน
1
คน
รัฐประศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท
จํานวน
7
คน
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู
จํานวน
294 คน
รวม
จํานวน
309 คน
มติที่ประชุม
อนุมัติ ปริญญาบัตรมหาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 จํานวน
309 คน ตามเสนอ
มอบหมายให มหาวิ ท ยาลั ย ตรวจสอบบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บประกาศนี ย บั ตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิ ชาชี พครู ซึ่ งคณะกรรมการบั ณ ฑิ ตศึ กษาประจํ ามหาวิ ทยาลั ยให ความเห็ นชอบ วั นที่ 10 เมษายน 2551
ลํ าดั บที่ 140 รหั สประจํ าตั ว 49561000731 ชื่ อ – สกุ ล นางสาววรวรรณ สุ บรรณจุ ย ในช อ งคะแนนควรระบุ
เปนทศนิยมสองตําแหนง ทั้งนี้ ขอใหมหาวิทยาลัยแกไขใหถูกตองและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบในการ
ประชุมครั้งตอไป
ขอสังเกต
บัณฑิตวิ ทยาลัย ควรติดตามนักศึ กษาที่ไม สําเร็ จการศึกษาตามเกณฑ ใหกลั บมาดําเนิ นการเพื่ อให สํ าเร็ จ
การศึกษาตามหลักสูตร

5.3 พิจารณา (ราง) หลักสูตร /…….

12

5.4 พิจารณา (ราง) หลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ความเปนมา ดวยมหาวิ ทยาลั ย ได ดํา เนิน การปรั บปรุง หลั ก สู ตรเดิม และพั ฒ นาหลั ก สู ตรใหม จํ า นวน 5 หลั ก สู ตร
และจากการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2551 ที่ประชุมไดพิจารณาและ
มีมติเห็นชอบในหลักการ (ราง) หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เรียบรอยแลว จึงขอนําเสนอ(ราง) หลักสูตร
ปรับปรุงและหลักสูตรใหม ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ จํานวน 5 หลักสูตร
ในการนี้ รองอธิ การบดี ฝา ยวิช าการ ได ขออนุญ าตให ผูเกี่ ยวขอ งในแต ละหลัก สูตรชี้แ จงขอ มูลเพิ่มเติ ม
ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการพิจารณา จํานวน 5 คน ไดแก อาจารย ดร.ภาณุ สิทธิวงศ อาจารยพงษศักดิ์
อนมอย รองศาสตราจารย ดร.วินัย วีระวัฒนานนท และอาจารย ดร.ประยูร วงศจันทรา
ประเด็นนําเสนอ พิจารณา (ราง) หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ จํานวน 5 หลักสูตร ดังนี้
1. (ราง) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551 ใหแกไข
ปรัชญาและเนื้อหาหลักสูตรใหมีความสอดคลองกัน และมีความชัดเจนวาบัณฑิตจากหลักสูตรจะเปนผลผลิตที่
ตางจากหลักสูตรของที่อื่นอยางไร
2. (ราง) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร หลักสูตรใหม พ.ศ.2551 ใหดําเนินการแกไขปรัชญา ปรับแกหลักสูตร ใหมี
ความกระชั บ และสมบูร ณมากยิ่ง ขึ้ น โดยประสานติ ดตามขอ มูล จากแพทย หญิ งศรีวรรณา พู ลสรรพสิ ทธิ์
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ผูทรงคุณวุฒิ
3. (ราง) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551 ใหพิจารณา
ปรั บแก ปรั ช ญาเนื่ องจากยั ง ไม ชั ดเจน เนื้ อ หาหลั ก สูตรกั บปรั ช ญายั ง ไม ส อดคล อ งกั น และควรคํ า นึ ง ถึ ง
ความสําคัญของการใชตัวเลขรายวิชาสามตัวหลังใหมีความเหมาะสม และเปนมาตรฐานสากล
4. (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดลอมศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ.2551 มีขอเสนอแนะให
เพิ่มความชัดเจนของปรัชญา จัดรายวิชาและเนื้อหาสาระใหสอดคลองกัน
5. (ราง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดลอมศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ.2551 มีขอเสนอแนะใหเพิ่ม
ความชัดเจนทั้งในสวนของปรัชญา เนื้อหาสาระ และแผนการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน โดยมอบหมายให
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิตพล ศศิธ ราณุ วัฒน และคณะ ไปประชุ มรวมกัน เพื่อ จัดทํ ารายละเอีย ดเพิ่ มเติ ม
โดยประสานติดตามขอมูลและขอเสนอแนะจากนายกสภามหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม
พิจารณา (ราง) หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ จํานวน 5 หลักสูตร ดังนี้
1. เห็นชอบ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551
มอบหมายให อาจารย ดร.ภาณุ สิทธิวงศ แกไขหลักสูตรใหเปนไปตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
2. เห็นชอบ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร หลักสูตรใหม พ.ศ.2551
มอบหมายให อาจารยพงษศักดิ์ อนมอย ประสานติดตามขอมูลจากแพทยหญิงศรีวรรณา พูนสรรพสิทธิ์ และ
ดําเนินการปรับแกหลักสูตรตามขอเสนอแนะตอไป
3. เห็นชอบ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551
มอบหมายให คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร พิจารณาปรับแกปรัชญา และพิจารณาการใชตัวเลขรายวิชาให
เปนไปตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
4. เห็นชอบในหลักการ /.....

13

4. เห็นชอบในหลักการ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดลอมศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ.2551
มอบหมายให ผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิตพล ศศิธรานุวัฒน ปรับแกหลักสูตรใหเปนไปตามขอเสนอแนะของ
ที่ประชุม
5. เห็นชอบในหลักการ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดลอมศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ.2551
มอบหมายให ผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิตพล ศศิธรานุวัฒน ปรับแกปรัชญา เนื้อหาหลักสูตร และดําเนินการ
ตามที่ประชุมใหขอเสนอแนะ
ขอสังเกต
การนําเสนอ (ราง) หลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ผูพัฒนาหลักสูตรควรจัดทําโครงราง
แบบเสนอเอกสารเชิงหลักการ ในประเด็น จุดเนนของหลักสูตร ลักษณะของผูที่สําเร็จการศึกษาแลวจะเปนอยางไร
ฯลฯ เสนอสภามหาวิทยาลัยประกอบการพิจารณาดวย
5.5 พิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย หลักเกณฑการยกเวน
คาธรรมเนียมการศึกษาใหแกนักศึกษาที่สรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
ความเปนมา
กองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี ไดดําเนินการจัดทํา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
วาดวย หลักเกณฑการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาใหแกนักศึกษาที่สรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
โดย (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย ดังกลาว ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการกิจการนักศึกษาในคราวการประชุม
ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2551 เรียบรอยแลว
ประเด็นนําเสนอ พิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย หลักเกณฑการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา
ใหแกนักศึกษาที่สรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการ ระเบี ยบมหาวิทยาลัย ราชภั ฏอุตรดิตถ วาดวย หลักเกณฑการยกเวนคา ธรรมเนีย ม
การศึกษาใหแกนักศึกษาที่สรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
มอบหมายให ผูชวยศาสตราจารยพูนศักดิ์ บุญสาลี รวมกับอธิการบดี และผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิตพล
ศศิ ธ รานุ วั ฒน พิ จ ารณา (ร า ง) ระเบี ย บ ร วมกั น อย า งรอบคอบอี ก ครั้ ง หนึ่ ง จากนั้ น ให นํ า เสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามตอไป
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2551
สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ครั้งที่ 5/2551
ในวันศุกรที่ 30 พฤษภาคม 2551 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารภูมิราชภัฏ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ที่ประชุม
รับทราบ
ปดประชุม /.......
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ปดประชุม

เวลา 19.40 น.
นางสาวนิธิวดี คัณธานันท
บันทึก / พิมพ รายงานการประชุม
รองศาสตราจารย ดร.ฉัตรนภา พรหมมา
ตรวจ / ทาน รายงานการประชุม

