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เปดประชุม เวลา 09.30 น.
ศาสตราจารย ดร.เกษม จันทรแกว นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบ
วาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงเพื่อทราบ
1.1 การศึกษาดูงานโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
นายกสภามหาวิทยาลัยแจงใหที่ประชุมทราบวา โครงการเปดทองหลังพระ ทองเที่ยวสืบสานโครงการ
พระราชดําริ ไดบรรจุโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ใหอยูใน
โครงการเปดทองหลังพระ ทองเที่ยวสืบสานโครงการพระราชดําริ ตั้งแตป 2550 เปนตนมา ซึ่งคณะผูบริหารของ
โครงการเปดทองหลังพระฯ ไดเขาศึกษาดูงานศูนยถายทอดเทคโนโลยีการกําจัดขยะและบําบัดน้ําเสียตามแนว
พระราชดําริ จังหวัดอุตรดิตถ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 ที่ผานมา และจากการเขาศึกษาดูงานของคณะผูบริหาร
โครงการเปดทองหลังพระฯ ในวันดังกลาว คณะผูบริหารโครงการเปดทองหลังพระฯ ไดกลาวชื่นชมการทํางานของ
ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการกําจัดขยะและบําบัดน้ําเสียตามแนวพระราชดําริ จังหวัดอุตรดิตถ วาดําเนินการไดผลดีมาก
มติที่ประชุม

รับทราบ
1.2 ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550

นายกสภามหาวิทยาลัยแจงใหที่ประชุมทราบวา สํานักงาน ก.พ.ร. ไดเผยแพรผลการปฏิบัติราชการตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการ ของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ผลปรากฏวา มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุตรดิตถ มีค ะแนนอยูในลําดั บที่ 5 จากสถาบั นการศึก ษาทั่ วประเทศ 72 แห ง ซึ่ง มีคะแนนการประเมิ น
อยูที่ 4.2026 สําหรับทานที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://www.opdc.go.th /content.php?
menu _id=4&content_id=1034
มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบหมายให มหาวิทยาลัยเผยแพรประชาสัมพันธ ใหบุคลากรภายในและภายนอกไดรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 /........
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2551
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดจัดทํารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 21
เมษายน 2551 จํานวน 14 หนา และไดจัดสงใหกรรมการไดพิจารณารับรองรายงานการประชุมเรียบรอยแลว
สรุปขอมูลไดดังนี้
1. กรรมการรับรองรายงานการประชุม โดยไมสงแบบตอบรับ
จํานวน 22 คน
2. กรรมการสงแบบตอบรับการรับรองรายงานการประชุม โดยไมมกี ารแกไข
จํานวน 1 คน
3. กรรมการสงแบบตอบรับการรับรองรายงานการประชุม โดยใหมกี ารแกไข
จํานวน 1 คน
ไดแก ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา มิ่งฉาย ขอใหแกไขตําแหนงในรายนามผูมาประชุมลําดับที่ 9
เดิม ผูชวยศาสตราจารยสัมพันธ รอดพึ่งครุฑ รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
ขอใหแกไขเปน ผูชวยศาสตราจารยสัมพันธ รอดพึ่งครุฑ กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2551
มอบหมายให เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แกไขรายงานการประชุมใหเปนไปตามที่ ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา มิ่งฉาย
เสนอ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูดํารงตําแหนงบริหาร
ความเปนมา
สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 4/2551 ที่ประชุมไดมีมติมอบหมายใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ
คัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร กลุมคณบดีสายสังคมศาสตร และกลุมผูอ ํานวยการ
ศูนย ผูอํานวยการสํานัก ผูอ ํานวยการสถาบัน และผูอํานวยการวิทยาลัย ใหมอีกครั้งหนึ่ง โดยใหเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย หลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดาํ รง
ตําแหนงบริหาร พ.ศ.2550 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2550 จากนั้น ใหนําเสนอผลการคัดเลือก ตอสภามหาวิทยาลัยเพือ่
พิจารณา
บัดนี้ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามมติที่ประชุมเรียบรอยแลว จึงขอเสนอผลการคัดเลือกกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร กลุมคณบดี สายสังคมศาสตร และกลุมผูอํานวยการศูนย สํานัก สถาบัน
วิทยาลัย ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาประกาศผลการเลือก ดังนี้
1. กลุมคณบดีสายสังคมศาสตร ผูไ ดรับการคัดเลือก ไดแก
ผูชวยศาสตราจารยสุบนิ แกวยัง ตําแหนง คณบดีคณะครุศาสตร
2. กลุมผูอํานวยการศูนย สํานัก สถาบัน วิทยาลัย และหนวยงานเทียบเทาคณะ ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก
อาจารยปริญญา บัววังโปง
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
มติที่ประชุม /.......
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มติที่ประชุม
เห็นชอบ ผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูดํารงตําแหนงบริหาร เพิ่มเติม ดังนี้
1. กลุมคณบดีสายสังคมศาสตร ผูไ ดรับการคัดเลือก ไดแก
ผูชวยศาสตราจารยสุบนิ แกวยัง ตําแหนง คณบดีคณะครุศาสตร
2. กลุมผูอํานวยการศูนย สํานัก สถาบัน วิทยาลัย และหนวยงานเทียบเทาคณะ ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก
อาจารยปริญญา บัววังโปง
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
3.2 การสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ความเปนมา เนื่องดวยผูชวยศาสตราจารยพูนศักดิ์ บุญสาลี ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ติดภารกิจ ซึ่งไดมอบหมาย
ใหอาจารยปริญญา บัววังโปง เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ เปนผูแถลงแทน ดังนี้
สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2551 ที่ประชุมไดมีมติมอบหมายให คณะอนุกรรมการ
ดําเนินการปรับปรุงแกไขขอบังคับ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวของกับคณาจารยและพนักงานของมหาวิทยาลั ย
ดําเนินการแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย หลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการไดมาซึ่งคณบดี พ.ศ.
2547 ขอ 9 ใหเปนไปตามมติของที่ประชุม และเมื่อคณะอนุกรรมการฯ แกไขขอบังคับดังกลาวแลว ใหเสนอนายก
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนาม และใหนําขอบังคับฉบับใหม มอบใหคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ดําเนินการสรรหาฯ อีกครั้งหนึ่งนั้น
คณะอนุกรรมการฯ ไดเนินการแกไขขอบังคับ พรอมกับไดนําเสนอขอบังคับตอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาลงนาม และไดสงมอบขอบังคับฉบับใหมใหคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการแลว
บั ดนี้ คณะกรรมการสรรหาคณบดี บัณ ฑิ ต วิ ทยาลั ย ได ดํ า เนิ น การสรรหา ให เ ป น ไปตามข อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย หลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการไดมาซึ่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2551
ลงวันที่ 30 เมษายน 2551 เรียบรอยแลว จึงขอนําเสนอบัญชีรายชื่อผูเขารับการสรรหาเพื่อดํารงตําแหนงคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย และเอกสารที่เกี่ยวของ ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ประเด็นนําเสนอ 1. หารื อแนวปฏิ บัติในการพิจารณาเลือกบุค คลผูสมควรดํารงตํ าแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จากบัญ ชี
รายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ นําเสนอ
2. พิจารณาบัญชีรายชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จํานวน 1 รายชื่อ
มติที่ประชุม
1. เห็ นชอบ กําหนดแนวปฏิ บัติในการพิจารณาเลือกบุ คคลผูสมควรดํารงตํ าแหน งคณบดี บัณฑิตวิทยาลั ย
จากบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ โดยวิธีการลงมติใหความเห็นชอบ
ที่ประชุมไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการอํานวยการเลือกบุคคลผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มีหนาที่ในการแจกบัตรลงคะแนน นับคะแนน และปฏิบัติหนาที่โดยบริสุทธิ์ ยุติธรรม จํานวน 3 คน ดังนี้
1) นายวีระ รัตนศิริกุลชัย
ประธานกรรมการ
2) ผูชวยศาสตราจารยอมร ชูเอียด
กรรมการ
3) อาจารยเสรี แสงอุทัย
กรรมการและเลขานุการ
2. เห็นชอบ /……
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2. เห็ น ชอบ ผลการลงมติ ใ ห ค วามเห็ น ชอบบุ ค คลผู ส มควรดํ า รงตํ า แหน ง คณบดี บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
จากบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ ไดแก รองศาสตราจารยพิศมัย หาญสมบัติ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 30
พฤษภาคม 2551 เปนตนไป
3.3 บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 ที่ปรับแกแลว
ความเปนมา สืบเนือ่ งจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 4/2551 ที่ประชุมไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยตรวจสอบ
ความถูกตองของใบสรุปจํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 ชอง
ผลรวมผูไดรับปริญญาเกียรตินยิ มอันดับ 1 และตรวจสอบบัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู ลําดับที่ 140 รหัสประจําตัว 49561000731 ชื่อ – สกุล นางสาววรวรรณ สุบรรณจุย ในชองคะแนนควร
ระบุเปนทศนิยมสองตําแหนงนัน้ มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหกองบริการการศึกษา ดําเนินการตรวจสอบขอมูล
ในประเด็นดังกลาวแลว จึงนําแจงสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ ดังนี้
ประเด็นที่ 1 กรณีชองผลรวมของผูไ ดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 1 ไมสอดคลองกัน ซึ่งไดตรวจสอบแลว
พบวาเกิดความผิดพลาดดานการกรอกขอมูล ซึง่ ไดดําเนินการแกไขแลว
ประเด็นที่ 2 กรณีบัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ลําดับที่ 140
ชองคะแนนไมไดระบุเปนทศนิยมสองตําแหนง ซึ่งไดตรวจสอบแลว พบวาเกิดความผิดพลาดในกระบวนการสําเนา
เอกสาร เนื่องจากตนฉบับของเอกสารมีการระบุทศนิยมสองตําแหนง คือ 3.44 จึงนําแจงสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
รับทราบ
ขอสังเกต
นายทะเบียนควรลงลายมือชื่อในเอกสารบัญชีรายชื่อผูสาํ เร็จการศึกษาทีเ่ สนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อขอ
อนุมัติผลปริญญาทุกแผน
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจงเพื่อทราบ
4.1 ผลการคัดเลือกที่ปรึกษาดีเดน โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน
ของอุตสาหกรรมสวนภูมิภาค
ตามที่มหาวิทยาลัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดรับการวาจางใหเปนที่ปรึกษาโครงการพัฒนา
ขี ด ความสามารถในการแข ง ขั น ของอุ ตสาหกรรมส วนภู มิภ าค 1 จั ง หวั ด 1 อุ ต สาหกรรมแปรรู ป การเกษตร
ของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งหัวหนาที่ปรึกษาไดแก นายธนวัฒน จอมประเสริฐ รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒ นา ได ดํา เนิ นการเป นที่ ปรึ กษาให แก บริษั ท สยามไชนเ ปเปอร จํา กัด ซึ่ งเปน สถานที่ผ ลิตกระดาษไหวเ จ า
ตําบลถ้ําฉลอง จังหวัดอุตรดิตถ ซึ่งไดดําเนินการเรียบรอยแลวนั้น
บัดนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม /……..
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บัดนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมไดแจงผลการคัดเลือกที่ปรึกษาดีเดน จากจํานวน 75 จังหวัด 150 สถาน
ประกอบการ ไดรับการคัดเลือกดีเดนเพียง 17 จังหวัด จํานวนที่ปรึกษาดีเดน 24 ราย ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
โดยนายธนวัฒน จอมประเสริฐ ไดรับเกียรติบัตร เปนที่ปรึกษาดีเดนดานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ในโครงการ
ดังกลาวดวย จึงนําแจงสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
4.2 บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ตามมาตรา 16 (3) (4) และ (5) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547

ดวยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดมีหนังสือแจงผลการพิจารณาปญหาขอกฎหมายเกี่ยวกับการสรรหา
กรรมการสภามหาวิ ทยาลัย ตามมาตรา 16 (3) (4) และ (5) แห งพระราชบัญ ญั ติมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ.2547
ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดขอหารือไปยังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในประเด็น การดําเนินการสรรหา
กรรมการสภามหาวิ ทยาลัย ตามมาตรา 16 (3) (4) และ (5) กอนครบวาระการดํ ารงตํา แหน งของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตามขอบังคับ จะเปนการดําเนินการที่ขัดหรือแยงกับบทบัญญัติ มาตรา 17 วรรคหก แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 หรือไมนั้น
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 8) ไดพิจารณาขอหารือของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประกอบกับไดรับ
ฟงคําชี้แจงขอเท็จจริงจากผูแทนกระทรวงศึกษาธิการแลว เห็นวา กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 16 (3) (4)
และ (5) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป และเมื่อครบวาระ
การดํารงตําแหนงแลว มาตรา 17 วรรคหก แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ระบุไวโดยแจงชัดวา
ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการใหไดมาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตา 16 (3) (4)
และ (5) ภายในเก าสิบวันนับแตวันที่ผูนั้น พนจําตําแหนง ประกอบกับมาตรา 17 วรรคหา แหงพระราชบัญญั ติ
มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ พ.ศ.2547 ก็ ได บัญ ญัติขั้ นตอนและหลัก เกณฑสํ าหรับการปฏิ บัติไว ดวยว า เมื่ อนายกสภา
มหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตา 16 (3) (4) และ (5) พน จากตํา แหนง ตามวาระ แต ยังมิไ ด
ดําเนินการใหไดมาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหม ใหนายกสภามหาวิทยาลัยหรือ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่พนจากตําแหนงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะไดมีนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยใหมอีกดวย ดังนั้น เมื่อพิจารณาบทบัญญัติ มาตรา 17 วรรคหา และวรรคหก แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ พ.ศ.2547 ประกอบกั น แล ว เห็น ไดวา มหาวิ ทยาลัย ราชภั ฏลํ า ปาง จะดํา เนิน การสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 16 (3) (4) และ (5) กอนครบวาระการดํารงตําแหนงไมได

หากมหาวิทยาลัย /……
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หากมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางจะดําเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยตามขอบังคับกอนที่กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตามมาตรา 16 (3) (4) และ (5) ครบวาระการดํารงตําแหนง ยอมเปนการดําเนินการที่ขัดหรือแยงกับ
บทบัญญัติมาตรา 17 วรรคหก แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
จึงนําแจงสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
4.3 โครงการความรวมมือดานการวิจัยพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลฯ
ระหวางการไฟฟาฝายผลิต (EGAT) กับเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏโดยการประสานงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

เนื่องดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ไดมีการเชื่อมโยงความรวมมือกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
เพื่อจัดทําแผนสื่อสารสาธารณะเพื่อการผลิตไฟฟาสําหรับประชาชน เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจในกระบวนการ
ผลิตไฟฟา โดยยึดหลักชุมชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการสื่อสาร อันจะนําไปสูความสัมพันธที่ไวเนื้อเชื่อใจกัน
(Trusting relationship) ระหวางโรงไฟฟากับชุมชน โดยมีกลยุทธทั้งสิ้น 3 กลยุทธไดแก
กลยุ ทธ ที่ 1 พัฒ นาศัก ยภาพ เพื่ อ เสริ มพลั ง ผูปฏิ บัติง านและหน วยงานดา นการสื่ อสารสาธารณะ ให มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
กลยุทธที่ 2 สื่อสารแบบมีสวนรวมครบวงจร เพื่อใหความรู ความเขาใจ ทัศนคติที่ดี และคิดอยางมีเหตุผล
ตอกระบวนการผลิตไฟฟา
กลยุทธที่ 3 สื่อสารแบบมีสวนรวม เพื่อสรางความสัมพันธ แบบภาคีหุนสวนกับชุมชน
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เห็นวามหาวิทยาลัยราชภัฏ มีศักยภาพในการติดตามและ
ประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานแผนปฏิ บัติก ารสื่ อ สารสาธารณะเพื่ อ การมี ส วนร วมของชุ มชนดั ง กล า ว และเป น
มหาวิทยาลัยที่มีความใกลชิดกับชุมชนในแตละทองถิ่นจึงทําขอตกลงใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ เสนอ “โครงการวิจัย
และพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลแผนสื่อสารสาธารณะเพื่อการผลิตไฟฟาสําหรับประชาชนแบบมีสว นรวม
ในป 2551 ขึ้น” โดยใหมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถทําหนาที่เปนหนวยประสานงานกลาง บริหารจัดการเครือขาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 13 แหง และไดกําหนดใหมีการลงนามสัญญาความรวมมือ ในวันที่ 5 มิถุนายน 2551
จึงนําแจงสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.4 การประเมินผล /…..
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4.4 การประเมินผลการพัฒนางานวิจัยและระบบบริหารจัดการงานวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ความเป น มา ด วยมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ อุ ตรดิ ตถ ร วมกั บเครื อ ข า ยมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ ได จัดโครงการความรวมมือ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู เ พื่ อ ยกระดั บคุ ณ ภาพระบบบริ หารจั ดการงานวิ จัย ของมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ โดยในป 2551
ที่ประชุมเครือขายการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ไดตกลงนํารองการประเมินผลการพัฒนางานวิจัยและระบบ
บริหารจัดการงานวิจัย กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 12 แหง และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถไดรับคัดเลือกเขารวมเปน
โครงการนํารองดําเนินการในป 2551 เนื่องจากเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เคยไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย ในชวงป พ.ศ.2545 – 2549
เพื่อใหการประเมินผลการพัฒนางานวิจัยและระบบบริหารจัดการงานวิจัย เปนไปอยางมี ประสิทธิภาพ
ส ง ผลดี ต อ การพั ฒ นาพั น ธกิ จ ด า นงานวิ จั ย และเป น การบู ร ณาการงานวิ จั ย กั บ พั น ธกิ จ อื่ น ๆ จึ ง ขอนํ า เสนอ
แผนการประเมินผลการพัฒนางานวิจัยและระบบบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ในเบื้องตน
ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ และใหขอเสนอแนะเพื่อความสมบูรณของโครงการตอไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ขออนุมัติปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550
ความเปนมา ดวยคณะกรรมการสภาวิชาการ ไดดําเนินการพิจารณาผลการศึกษาของผูส ําเร็จการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 โดยมีมติเห็นชอบใหสําเร็จการศึกษา ในวันที่ 24 พฤษภาคม
2551 รวมจํานวนทั้งสิน้ 46 ราย
ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 จํานวน 46 ราย ดังนี้
ระดับปริญญาตรี
สาขาวิทยาศาสตร
จํานวน 15
คน
สาขาศิลปศาสตร
จํานวน 6
คน
สาขาการศึกษา
จํานวน 4
คน
สาขาบริหารธุรกิจ
จํานวน 12
คน
สาขานิติศาสตร
จํานวน 7
คน
ระดับอนุปริญญา
สาขาวิทยาศาสตร
จํานวน 2
คน
รวม
จํานวน 46
คน
มติที่ประชุม อนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 จํานวน 46 ราย ตามเสนอ
5.2 (ราง) คําสั่งสภามหาวิทยาลัย /......
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5.2 (ราง) คําสั่งสภามหาวิทยาลัย เรื่อง แตงตั้งกรรมการสภาวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิ
ความเปนมา ดวยคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ไดครบวาระการดํารงตําแหนง เมื่อวันที่ 27
กุมภาพันธ 2551 ดังนั้น เพื่อใหการไดมาซึ่งกรรมการสภาวิชาการ ในมาตรา 20 (3) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.2547 เปนไปดวยความเรียบรอย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 (14) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 จึงขอเสนอ
แตงตั้งกรรมการสภาวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิ
ประเด็นนําเสนอ พิจารณา แตงตั้งกรรมการสภาวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 6 คน ไดแก
1. ศาสตราจารย ดร.สุเทพ สวนใต
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
2. รองศาสตราจารย ดร.สมยศ พลับเที่ยง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
3. รองศาสตราจารย ดร.สนม ครุฑเมือง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภณัฐ ชูชินปราการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมชัย หิรัญวโรดม
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุชาติ แยมเมน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
มติที่ประชุม
เห็นชอบ แตงตั้งกรรมการสภาวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 6 คน ตามเสนอ
5.3 การวิเคราะหและประเมินคางาน ตําแหนงประเภทผูบริหาร ของขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน
ความเปนมา ตามที่ มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะหและประเมินคางาน ตําแหนงประเภทผูบริหาร
ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน จํานวน 5 ตําแหนง ดังนี้
1. ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 7
2. ตําแหนงนักวิชาการศึกษา 7
3. ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7
4. ตําแหนงบุคลากร 7 - 8
5. ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ 7
คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการวิเคราะหและประเมินคางานในตําแหนงดังกลาวแลว ประกอบกับขอมูล
ดังกลาวไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวการประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 30
เมษายน 2551 เรียบรอยแลว จึงขอเสนอผลการวิเคราะหและเอกสารที่เกี่ยวของตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ประเด็นนําเสนอ /…….
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ประเด็นนําเสนอ พิ จ ารณา ผลการวิเ คราะหแ ละประเมิน คา งาน ตํ า แหน ง ประเภทผู บริ หาร ของข า ราชการพลเรื อ น
ในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบ ผลการวิเ คราะหแ ละประเมิน คา งาน ตํ า แหน ง ประเภทผู บริ หาร ของข า ราชการพลเรื อ น
ในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ตามเสนอ
ในการนี้ นายมานพ ดี มี กรรมการสภามหาวิทยาลั ย ผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ ได ก ล า วชื่ น ชมการประชุ มสภา
มหาวิทยาลัยครั้งนี้วาดําเนินการไดอยางราบรื่นและประชุมไดอยางสบายใจ ซึ่งมหาวิทยาลัยไดมีการกลั่นกรองเรื่อง
ที่นําเขาวาระการประชุมมาเปนอยางดี ที่ผานมาบางครั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยตองใชเวลาในการอภิปรายและ
ตั้งประเด็นมาก ทําใหตองใชเวลานาน ดังนั้น เมื่อระเบียบวาระใดที่มีการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองมาเบื้องตน
แลว สภามหาวิทยาลัยไมควรใชเวลาในการพิจารณาและอภิปรายมากเกินไป
ผูชวยศาสตราจารยอมร ชูเอียด กลาวชื่นชมและกลาวขอบคุณเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ที่ไดปฏิบัติ
หนาที่เปนอยางดี
5.4 การประเมินผลงานและคุณลักษณะของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สายสนับสนุน เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น
ความเปนมา ตามที่มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานและคุณลักษณะของขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึน้ ในตําแหนงดังตอไปนี้
1. ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 7
ตําแหนงเลขที่ 0015
2. ตําแหนงนักวิชาการศึกษา 7
ตําแหนงเลขที่ 0017
3. ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7
ตําแหนงเลขที่ 0009
4. ตําแหนงบุคลากร 7-8
ตําแหนงเลขที่ 0004
5. ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ 7
ตําแหนงเลขที่ 0016
คณะกรรมการฯ ได ดํา เนิ น การประเมิ น ผลงานและคุ ณ ลั ก ษณะของข า ราชการพลเรื อ น
ในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นแลว ประกอบกับขอมูลดังกลาวไดผานการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวการประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2551 และ
ครั้ ง ที่ 5/2551 เมื่ อ วั น ที่ 28 - 29 พฤษภาคม 2551 เรี ย บร อ ยแล ว จึ ง ขอเสนอผลการประเมิ น และเอกสาร
ที่เกี่ยวของตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ประเด็นนําเสนอ พิ จ ารณา ผลการประเมิ น ผลงานและคุ ณ ลั ก ษณะของข า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
สายสนับสนุน เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น จํานวน 5 คน ดังนี้
1. นางศณัฐฌา ฤกษดี
ตําแหนงนักวิชาการการเงินและบัญชี 6
ตําแหนงเลขที่ 0015
2. นางสาวสินี กะวิ
ตําแหนงนักวิชาการศึกษา 6
ตําแหนงเลขที่ 0017

3. นางสาวพิณภัคธิมา ใจเงิน /.....
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3. นางสาวพิณภัคธิมา ใจเงิน
ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6
ตําแหนงเลขที่ 0009
4. นายพรไชย สาครเสถียรกุล ตําแหนงบุคลากร 6
ตําแหนงเลขที่ 0004
5. นายบุญชวย อิ่มทอง
ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ 6
ตําแหนงเลขที่ 0016
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบ แต ง ตั้ ง ให ข า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ดมศึ ก ษา สายสนั บ สนุ น ดํ า รงตํ า แหน ง ที่ สู ง ขึ้ น
จากระดับ 6 เปนระดับ 7 จํานวน 5 คน ตามเสนอ ดังนี้
1. นางศณัฐฌา ฤกษดี
ตําแหนงนักวิชาการการเงินและบัญชี 7
ตําแหนงเลขที่ 0015
2. นางสาวสินี กะวิ
ตําแหนงนักวิการศึกษา 7
ตําแหนงเลขที่ 0017
3. นางสาวพิณภัคธิมา ใจเงิน
ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7
ตําแหนงเลขที่ 0009
4. นายพรไชย สาครเสถียรกุล ตําแหนงบุคลากร 7
ตําแหนงเลขที่ 0004
5. นายบุญชวย อิ่มทอง
ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ 7
ตําแหนงเลขที่ 0016
ขอสังเกต
1. กรณี ตํา แหน ง ผู บริ หาร ตํ า แหน ง บุ ค ลากร 6 ที่ เ สนอขอรั บการประเมิ น ผลงานและคุ ณ ลั ก ษณะ
เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น เปนระดับ 7-8 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ เปนการประเมินเพื่อเขาสูตําแหนงระดับ
7 ดังนั้น การเลื่อนไหลไปสูระดับ 8 นั้น ผูขอรับการประเมินตองทําผลงานประกอบเพื่อขอรับการประเมินเขาสู
ระดับ 8 อีกครั้งหนึ่ง
2. การอนุมัติแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นนั้น แทจริงแลวแตงตั้งโดยอธิการบดี ในอํานาจหนาที่
ตามมาตรา 28 ของ ก.พ.อ. โดยความเห็นชอบของ กบม. ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรเรงรัดผูเกี่ยวของ เพื่อใหไดมาซึ่ง
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย โดยเร็ว
5.5 พิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เรื่อง อัตราการจายเงินคาตอบแทนการสอน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพลังงานและสิ่งแวดลอม พ.ศ.2551
ความเปนมา ตามที่ มหาวิ ท ยาลั ย ได จัด ให มี ก ารเรี ย นการสอนนั ก ศึ ก ษาระดั บบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา หลั ก สู ตรวิ ทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาพลังงานและสิ่งแวดลอม รุนที่ 1 ซึ่งมีจํานวนนักศึกษา 12 คน และไดเริ่มจัดการเรียนการสอน
ในภาคเรี ย นที่ 3/2550 ความทราบแล วนั้ น ซึ่ ง หลั ก สู ต รดั ง กล า วนี้ เ ป น หลั ก สู ตรแรกในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
ของมหาวิทยาลัยที่มีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมเหมาจาย ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการในการจัดการเรียนการสอน
เปนไปดวยความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประธานหลักสูตรพลังงานและสิ่งแวดลอม จึงขอเสนอ (ราง)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เรื่อง อัตราการจายเงินคาตอบแทนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาพลังงานและสิ่งแวดลอม พ.ศ.2551 ซึ่งมีสาระสําคัญเกี่ยวกับการกําหนดอัตราการจายคาตอบแทนการสอน
ไมเกินคาบละ 600 บาท ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ประเด็นนําเสนอ พิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เรือ่ ง อัตราการจายเงินคาตอบแทนการสอน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพลังงานและสิง่ แวดลอม พ.ศ.2551
มติที่ประชุม /.........
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มติที่ประชุม
ไมพิจารณา เนื่องจาก ที่ประชุมเห็นวา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เรือ่ ง อัตราการจายเงิน
คาตอบแทนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพลังงานและสิง่ แวดลอม พ.ศ.2551 ดังกลาว ยังไมผาน
กระบวนการพิจารณาจากคณะกรรมการชุดใดๆ ของมหาวิทยาลัยเลย
มอบหมายให คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประสานประธานหลักสูตรพลังงานและสิ่งแวดลอม
ใหนํา (ราง) ประกาศดังกลาว เสนอตอคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยประจํามหาวิทยาลัย และ / หรือ คณะกรรมการ
บริหารงบประมาณและการเงิน (เนื่องจากมีความเกีย่ วของกับการใชจายงบประมาณ) เพื่อพิจารณาในเบือ้ งตน
กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
ขอสังเกต
1. ควรพิจารณาวาความเปนเอกภาพของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาควรเปนอยางไร
2. งบประมาณที่ไดจากการเก็บคาเทอม ไดผานกระบวนการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยแลว
หรือไม หากยังไมผา นกระบวนการ หลักสูตรฯ จะสามารถขออนุมัติงบประมาณกอนไดหรือไม หรือกรณีทผี่ าน
กระบวนการแลว เหตุใดคราวนั้นจึงไมขออนุมัติ
3. ขณะนีม้ หาวิทยาลัยอยูระหวางการเปดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะทีเ่ ปนเอกเทศ
เชนเดียวกันนี้ อีก 2 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาสิง่ แวดลอมศึกษา ซึง่ ทั้ง 2 หลักสูตร
จะขอดําเนินการเชนเดียวกันนีอ้ ีกหรือไม
4. การเสนอเรื่องตอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณา มหาวิทยาลัยควรนําเรื่องบรรจุในการประชุม
คณะกรรมการชุดตางๆ ของมหาวิทยาลัย ที่เกีย่ วของเพื่อกลั่นกรองเบื้องตนกอนเสนอสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 ติดตามความคืบหนา (ราง) ขอบังคับ และ (ราง) ระเบียบ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ไดติดตามทวงถาม กรณี (ราง) ขอบังคับ หรือ (ราง)
ระเบียบ ที่มหาวิทยาลัยเคยนําเสนอสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยมีมติมอบหมายใหกลับไปดําเนินการ
ปรับแก
เนื่องจาก ขณะนี้มีขอบังคับบางฉบับไดเงียบหายไป และไมมีการรายงานความคืบหนา อาทิเชน (ราง)
ข อ บั ง คั บมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ อุ ตรดิ ต ถ ว า ด ว ย คณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลมหาวิ ทยาลั ย พ.ศ.........
ซึ่ง มหาวิทยาลัยมีความจําเปนเรงดวนในการบังคับใช และ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย
การดําเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณาการลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งใหออกจากราชการ
ไวกอน การอุทธรณและการรองทุกข พ.ศ........... ซึ่งคณะอนุกรรมการอุทธรณและรองทุกขชุดปจจุบัน ไดหมดวาระ
ตั้งแตเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2551 ซึ่งยังไมมีการสรรหาคณะอนุกรรมการชุดใหมทดแทน

และระเบียบมหาวิทยาลัย /......

13

และระเบียบมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี และขอบังคับ ระเบียบฉบับ
อื่นๆ อีกหลายฉบับที่ไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา และสภามหาวิทยาลัยมีมติใหปรับแก แตไมมีการสืบเนื่อง
หรือรายงานความคืบหนาใหสภามหาวิทยาลัยไดรับทราบ จึงขอเรงรัดใหผูเกี่ยวของเรงดําเนินการใหแลวเสร็จโดยไว
เพื่อไมใหเกิดปญหาในภายหลัง
อธิการบดีแจงใหที่ประชุมทราบวา
กรณี (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย พ.ศ.
2551 นั้น ขณะนี้ อยูระหวางการปรับปรุงแกไข และจะนําเสนอ (ราง) ขอบังคับ ฉบับดังกลาว ตอคณะอนุกรรมการ
ปรับปรุง แกไข ขอบังคับ ระเบียบ ที่เกี่ยวของกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาและดําเนินการประชาพิจารณ
ตอไป
กรณี ระเบียบเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ มหาวิทยาลัยไดเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ
และไดบังคับใชเรียบรอยแลว ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการออกประกาศรองรับกองทุนสวัสดิการตางๆ
กรณี (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย การดําเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา
การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่ง พั ก หรือ สั่ ง ให อ อกจากราชการไว ก อน การอุ ทธรณ แ ละการรอ งทุ ก ข
พ.ศ ............ นั้น ขณะนี้ คณะอนุกรรมการปรับปรุงแกไขขอบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวของกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
อยูระหวางการดําเนินการ
มติที่ประชุม
รับทราบ และมอบหมายให เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ประสานติ ดตามความคืบหนา (ราง) ขอบังคั บ
ดังกลาว
6.2 ติดตามความคืบหนา กรณีการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจายเงินคาตอบแทนการสอน
ของบุคลากรสายวิชาการ
ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งให นายมานพ ดีมี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธาน
คณะกรรมการพิจารณาการจายเงินคาตอบแทนใหกับอาจารยผูสอน ซึ่ง ณ ขณะนั้น รองศาสตราจารย ดร.ระพินทร
โพธิ์ศรี ดํารงตําแหนงประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ไดรับอาสารวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของใหนั้น บัดนี้
ยังไมมีความคืบหนาดานขอมูลดังกลาว จึงขอหารือสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตอไป
อธิการบดีแจงใหที่ประชุมทราบวา
รองศาสตราจารย ดร.ระพินทร โพธิ์ศรี ไดเคยบันทึกขอเอกสารการเงินที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ
โครงการจั ดการศึ กษาต างๆ ของมหาวิ ทยาลั ย ซึ่ง อธิ การบดี ได ให ความรวมมือ โดยอนุญ าตใหข อข อมู ลไดจาก
งานการเงินและบัญชี และไดติดตาม ทวงถามอยางตอเนื่อง มาจนบัดนี้ยังไมไดรับการรายงานความคืบหนาแตอยาง
ใดเชนกัน
มติที่ประชุม
รับทราบ และมอบหมายให เลขานุการสภามหาวิ ทยาลัย ประสานติดตามความคืบหนา การดํ าเนิน การ
เรื่องดังกลาว และรวบรวมขอมูลทีเ่ กี่ยวของเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งตอไป
6.3 วาระการดํารงตําแหนง /……
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6.3 วาระการดํารงตําแหนงของคณะอนุกรรมการอุทธรณและรองทุกข
ตามที่มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งให นายมานพ ดีมี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธาน
คณะอนุกรรมการอุทธรณและรองทุกข ซึ่งหมดวาระลง เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2551 และขณะนี้ยังไมมีการสรรหา
คณะอนุกรรมการชุดใหมทดแทนนั้น
ตามขอ 5 วรรค 6 แหงขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย การอุทธรณและการรองทุกข พ.ศ.
2549 ลงวัน ที่ 10 เมษายน 2549 ไดกํ าหนดไว วา “ในกรณีที่ประธานอนุก รรมการพน จากตํ าแหน งตามวาระ
แตยังมิไดแตงตั้งประธานและเลือกอนุกรรมการใหม ใหประธานและอนุกรรมการนั้นปฏิบัติหนาที่ตอไป จนกวา
จะไดแตงตั้งประธานและเลือกอนุกรรมการใหม” ดังนั้น คณะอนุกรรมการอุทธรณและรองทุกข ตองปฏิบัติหนาที่
ตอไป จนกวาขอบังคับฉบับใหมจะมีผลบังคับใชและมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการชุดใหมทดแทน
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.4 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2551
สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ครั้งที่ 6/2551
ในวันจันทรที่ 30 มิถุนายน 2551 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารภูมิราชภัฏ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ที่ประชุม
รับทราบ
ปดประชุม

เวลา 11.30 น.
นางสาวนิธิวดี คัณธานันท
บันทึก / พิมพ รายงานการประชุม

รองศาสตราจารย ดร.ฉัตรนภา พรหมมา
ตรวจ / ทาน รายงานการประชุม

