รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 9/2551
วันที่ 18 กันยายน 2551
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5
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ศาสตราจารย ดร.เกษม
ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย
นายดิเรก
ผูชวยศาสตราจารยพูนศักดิ์
นายมานพ
ศาสตราจารย ดร.สมบัติ
นายเรืองชัย
รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ
แพทยหญิงศรีวรรณา
นายวีระ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิตพล
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สัมพันธ
ผูชวยศาสตราจารยสุบิน
ผูชวยศาสตราจารยกฤดา
อาจารยปริญญา
ผูชวยศาสตราจารยโศรตรีย
ผูชวยศาสตราจารยอมร
ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา
อาจารยเสรี
รองศาสตราจารย ดร.ฉัตรนภา

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

นายกสภามหาวิทยาลัย
อธิการบดี
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
กรรมการจากผูด าํ รงตําแหนงบริหาร
กรรมการจากผูด าํ รงตําแหนงบริหาร
กรรมการจากผูด าํ รงตําแหนงบริหาร
กรรมการจากผูด าํ รงตําแหนงบริหาร
กรรมการจากคณาจารยประจํา
กรรมการจากคณาจารยประจํา
กรรมการจากคณาจารยประจํา
กรรมการจากคณาจารยประจํา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ภัทรานวัช
เหลาอารยะ
พอจิต

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

รายนามผูไมมาประชุม
1
2
3

นายธีระวัฒน
นายนรินทร
นายพีระศักดิ์

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

รายนามผูเขารวมประชุม /….
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รายนามผูเขารวมประชุม
1
2
3
4

นายพรไชย
นางสาวนิธิวดี
นางสาวนิรชา
นายดํารงค

สาครเสถียรกุล
คัณธานันท
คมสัน
วงษพรวน

ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

เปดประชุม เวลา 09.30 น.
ศาสตราจารย ดร.เกษม จันทรแกว นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบ
วาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงเพื่อทราบ
1.1 นายกสภามหาวิทยาลัย มอบกระเชาดอกไมแสดงความยินดี แดศาสตราจารย ดร.สมบัติ กาญจนกิจ
นายมานพ ดีมี ผูชวยศาสตราจารยโศรตรีย จุฑานนท
และผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิตพล ศศิธรานุวัฒน
นายกสภามหาวิทยาลัย ในนามกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มอบกระเชาดอกไม แสดงความ
ยินดี แดกรรมการสภามหาวิทยาลัย 4 ทาน ดังนี้
1. ศาสตราจารย ดร.สมบัติ กาญจนกิจ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
เนื่องในโอกาสไดรับโลรางวัลทําคุณประโยชน ดานนันทนาการประจําป พ.ศ.2551 จากกระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬา
2. นายมานพ ดีมี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
เนื่องในโอกาสยายไปดํารงตําแหนงผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 จังหวัดเชียงราย
3. ผูชวยศาสตราจารยโศรตรีย จุฑานนท กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
เนื่องในโอกาสไดรับพระราชทานประกาศนียบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส
ของคุรุสภา จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิตพล ศศิธรานุวัฒน ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
เนื่องในโอกาสไดรับเลือกเปนคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
ไดรับเลือกเปนรองประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารยและขาราชการแหงประเทศไทย และไดรับ
เลือกเปนประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 จังหวัดอุตรดิตถ
1.2 เรื่องแจงเพื่อทราบ /……..
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1.2 เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.2.1 การจัดงานกตเวทิตาคารวะ “สายใยสัมพันธ” งานเชิดชูเกียรติคุณ
ผูเกษียณอายุราชการ ประจําป 2551
ดวยในปงบประมาณ 2551 มหาวิทยาลัยมีผูเกษียณอายุราชการ ซึ่งเปนขาราชการสายผูสอน
จํานวน 6 คน ไดแก
1. ผูชวยศาสตราจารยขรรคชัย สนสอาดจิต
2. ผูชวยศาสตราจารยสุนทร สุขไทย
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวลักษณ ทองงามขํา
4. ผูชวยศาสตราจารยไพรินทร จําลองราษฎร
5. ผูชวยศาสตราจารยธิดา ธนารักษ
6. อาจารยวิโรจน ยิ้มเจริญ
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองเดช วงศหลา (มีความประสงคมาเกษียณอายุราชการ
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ)
เพื่อ เปนการรําลึกถึงคุณงามความดีที่ทั้ง 7 ทาน ไดทุมเท และเสียสละ เพื่อมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด
มหาวิ ทยาลั ยจึ งได กํ าหนดจัดงานกตเวทิ ตาคารวะ “สายใยสั มพั นธ ” งานเชิ ดชู เกี ยรติ คุ ณผู เกษียณอายุ ราชการ
ประจําป 2551 ในวันพุธที่ 24 กันยายน 2551 เวลา 18.29 – 20.00 น. ณ หอประชุมใหญ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุ ต รดิ ต ถ มหาวิท ยาลัย จึง ขอเรีย นเชิญ คณะกรรมการสภ ามหาวิท ยาลัย ทุก ทา น รว มเปน เกีย รติ
แกผูเกษียณอายุราชการ ตามกําหนดการดังกลาว
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2.2 หนวยงานขอโอนหมวดเงินและเปลี่ยนแปลงรายการ
ด ว ยมี ห น ว ยงานของมหาวิ ท ยาลั ย เสนอเรื่ อ งเพื่ อ ขอโอนหมวดเงิ น / เปลี่ ย นแปลงรายการ จํ า นวน
2 หน ว ยงาน รวมทั้ ง สิ้ น 4 รายการ ซึ่ ง เบื้ อ งต น อธิ ก ารบดี ไ ด พิ จ ารณาอนุ มั ติ เ รี ย บร อ ยแล ว จึ ง นํ า แจ ง
สภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ ดังนี้
1. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.1 ขอโอนหมวดเงินและเปลี่ยนแปลงรายการ
จากหมวดเงินคาจางชั่วคราว เปนหมวดเงินคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
และจากรายการคาจางชั่วคราว เปนรายการซื้อวัสดุบริหารจัดการหลักสูตรฯ
เปนเงิน 11,223 บาท
1.2 ขอเปลี่ยนแปลงรายการ /……
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1.2 ขอเปลี่ยนแปลงรายการโดยหมวดเงินคงเดิม
ขอเปลี่ยนแปลงรายการโดยหมวดเงินคงเดิมจากรายการคาใชจายการประชุมสําหรับ
ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เปนรายการงานบริหารสํานักงานและวัสดุหองปฏิบัติการ
เปนเงิน 38,000 บาท
1.3 ขอโอนหมวดเงินและเปลี่ยนแปลงรายการ ที่ไมเขาเงื่อนไข
ขอโอนหมวดเงินและเปลี่ยนแปลงรายการ จากงาน/โครงการพัฒนาศูนยสาธิตเครื่องมือวิจัย
ดานพลังงานทดแทน กิจกรรมพัฒนาศูนยสาธิตเครื่องมือวิจัย ประเภทงบประมาณหมวดคาที่ดิน
และสิ่งกอสราง
เปนงาน/โครงการพัฒนาศูนยสาธิตเครื่องมือวิจัยดานพลังงานทดแทน กิจกรรมพัฒนาศูนยสาธิต
เครื่องมือวิจัย ประเภทงบประมาณคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ
เหตุผลและความจําเปน เพื่อดําเนินการเบิกจายคาตอบแทนใชสอยวัสดุของโครงการ
เปนเงิน 85,000 บาท
2. คณะเกษตรศาสตร
2.1 ขอเปลี่ยนแปลงรายการโดยหมวดเงินคงเดิม
ขอเปลี่ยนแปลงรายการโดยหมวดเงินคงเดิม จากรายการปมน้ําขนาด 2” สามแรง
และปมน้ําขนาด 1 แรงครึ่ง
เปนรายการ Submerse ขนาด 2 แรง 3 เฟส
เปนเงิน 21,100 บาท
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2551
เลขานุก ารสภามหาวิท ยาลัย ไดจ ัด ทํ า รายงานการประชุม สภามหาวิท ยาลัย ครั ้ง ที ่ 8/2551 เมื ่อ วัน ที่
21 สิงหาคม 2551 จํานวน 11 หนา และไดจัดสงใหกรรมการไดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
เรียบรอยแลว
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2551 เมือ่ วันที่ 21 สิงหาคม 2551 โดยใหมีการแกไข ดังนี้
1) วาระที่ 3.3 ใหเพิ่มเติม “ขอสังเกต” ทายมติที่ที่ประชุม ดังนี้
ขอสังเกต ความเหมาะสมของการไปศึกษาดูงานในชวงระยะเวลาดังกลาว
1. เปนชวงเวลารอยตอของคณะกรรมการสภาผูทรงคุณวุฒชิ ุดปจจุบันและชุดใหม
2. เปนชวงเวลาของกระบวนการสรรหาอธิการบดี ที่ตองมีความระมัดระวังในการดําเนินกิจการ
ของสภามหาวิทยาลัย
2) วาระที่ 5.5 ดังนี้ /........
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2) วาระที่ 5.5 ดังนี้
2.1 มติที่ประชุมใหแกไขเปน 1. เห็นชอบ กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2552 และใหทดลองใชใน 1 ปงบประมาณ
2.2 ตัดขอความในมติที่ประชุม ขอ 2 เห็นชอบในหลักการ การจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 2 (รอยละ 20)
เพื่อจัดซื้อรถตูเพิ่มเติม ออกทั้งหมด
2.3 เพิ่มเติมขอเสนอแนะ ขอ 3 ในเรื่องการจัดซื้อรถตูเพิ่มเติมนั้น มีกรรมการเสนอใหฝายบริหาร
ของมหาวิทยาลัย พิจารณาวาเนื่องจากสภาพรถตูของมหาวิทยาลัยนั้น มีสภาพเกาไมปลอดภัย
ตอการเดินทาง ในการจัดสรรงบประมาณครั้งตอไป ควรพิจารณาจัดซื้อรถตูเพิ่มเติม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ความคืบหนาการดําเนินการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ความเปนมา
สื บ เนื่ อ งจากการประชุม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 8/2551 ที่ป ระชุ ม ได มี ม ติ เ ห็ น ชอบให ป รั บ ปรุ ง แก ไ ข
บทนิยาม ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย หลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการไดมาซึ่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 ใหสอดคลองกับขอบังคับฉบับปจจุบันที่ไดรับการแกไขปรับปรุง
ไปแลวนั้น เลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามมติที่ประชุม โดยไดนําขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ วาดวย หลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการไดมาซึ่ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ พ.ศ.2551
มาเปนแบบอยางในการปรับปรุงแกไขและไดจัดสงขอ บังคับฉบับที่แกไขแลว ใหคณะอนุกรรมการดําเนินการ
ปรั บปรุ ง แก ไ ขข อ บั ง คั บ ระเบีย บ และประกาศ ที ่เ กี ่ย วขอ งกับ คณาจารยและพนั กงานของมหาวิ ทยาลั ย ซึ่ ง มี
ผูชวยศาสตราจารยสุบิน แกวยัง เปนประธาน พิจารณาตรวจทานเบื้องตนแลว แตเนื่องจากขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย หลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการไดมาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ พ.ศ.2551
ไม ไ ด ก ล า วถึ ง บทนิ ย ามคํ า ว า “พนั ก งานราชการ” ซึ่ ง เป น บุ ค ลากรประเภทหนึ่ ง ของมหาวิ ท ยาลั ย ดั ง นั้ น
อธิการบดีจึงไดมีหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุญาตดําเนินการปรับปรุงแกไขขอบังคับ ใน 2 ประเด็น
ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยไดพิจารณาอนุญาต และไดลงนามขอบังคับดังกลาวแลว เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551
ดังนี้
1. ขอ 4 เพิ่มเติมบทนิยาม คําวา “พนักงานราชการ” หมายความวา พนักงานราชการของมหาวิทยาลัย
2. เพิ่มเติมขอความคําวา “พนักงานราชการ” ในขอ 8 (1) ดังนี้
ขอ 8 การไดมาซึ่งรายชื่อผูเขารับการสรรหาอธิการบดี กระทําได 2 วิธี ดังนี้
(1) โดยการเสนอชื่อ
ผูมีสิทธิเสนอชื่อผูเขารับการสรรหาเพื่อดํารงตําแหนงอธิการบดี ไดแก คณาจารย
ประจํา ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ และพนักงานตามสัญญาของมหาวิทยาลัย การเสนอชื่อผูเขารับ
การสรรหาเพื่อดํารงตําแหนงอธิการบดี ใหเสนอไดไมเกินคนละ 1 ชื่อ”
บัดนี้ /……
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บัดนี้ เลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดดําเนินการ ตามขอ 6 ของขอ บัง คับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
วาดวย หลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการไดมาซึ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ พ.ศ.2551 เรียบรอยแลว
เนื่องจากมีกรรมการ ไดขอหารือกรณีการเลือกประธานกรรมการสรรหาอธิการบดี ในคราวการประชุม
สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 8/2551 เมื่ อ วั นที่ 21 สิง หาคม 2551 วา เลื อ กโดยใช ข อ บัง คั บ มหาวิท ยาลัย วา ดว ย
หลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการไดมาซึ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 ในขณะที่
กรรมการสรรหาทานอื่นๆ ไดมาโดยใชขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย หลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการไดมาซึ่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ พ.ศ.2551 จึงขอใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกประธานกรรมการสรรหา
อธิการบดี อีกครั้งหนึ่งในการประชุมครั้งนี้
นายกสภามหาวิทยาลัย ขอใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย พิจารณาเลือกผูเหมาะสมเพื่อปฏิบัติหนาที่เปน
ประธานกรรมการสรรหาอธิการบดี และขอใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ดําเนินการเลือกกันเอง และ
เสนอชื่อผูเหมาะสม จํานวน 1 คน เพื่อปฏิบัติหนาที่เปนกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ที่ประชุมไดดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการสรรหาอธิการบดี
ไดแ ก นายดิเรก กอ นกลีบ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดดําเนินการเลือกกันเอง และเสนอ
ให นายมานพ ดีมี เปนกรรมการสรรหาอธิการบดี
ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ (ราง) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
มติที่ประชุม
เห็นชอบ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ดังนี้
1. นายดิเรก กอนกลีบ
ประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารย ดร.สมบัติ กาญจนกิจ
กรรมการ
3. นายมานพ ดีมี
กรรมการ
4. ผูชวยศาสตราจารยสุบิน แกวยัง
กรรมการ
5. ผูชวยศาสตราจารยอมร ชูเอียด
กรรมการ
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิตพล ศศิธรานุวัฒน
กรรมการและเลขานุการ
3.2 ความคืบหนาการศึกษาดูงานตางประเทศ ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ความเปนมา
สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2551 ที่ประชุมไดพิจารณาใหความเห็นชอบโปรแกรม
การศึกษาดูงานกรรมการสภามหาวิทยาลัย ณ ตางประเทศ โดยไดมอบหมายให ศาสตราจารย ดร.สมบัติ กาญจนกิจ
พิจารณาปรับชวงเวลาและสถานที่ในการศึกษาดูงาน โดยใหเนนการศึกษาดูงาน ดานการจัดหางบประมาณการศึกษา
ทองถิ่น ดานการวิจัย ดานพลังงานและสิ่งแวดลอม และดานการบริหารมหาวิทยาลัย นั้น
ศาสตราจารย ดร.สมบัติ กาญจนกิจ ขอรายงานความคืบหนาการดําเนินการ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ตอสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

1. โปรแกรมการศึกษาดูงาน /…
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1. โปรแกรมการศึกษาดูงาน ยุโรปตะวันออก ประเทศออสเตรีย – สโลวัค – เชค – เยอรมัน
2. ระยะเวลาในการศึกษาดูงาน 8 วัน ระหวางวันที่ 26 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2551
3. สถานที่ในการศึกษาดูงาน
3.1 University of Vienna ประเทศออสเตรีย
3.2 การศึกษาการพัฒนาชุมชนทองถิ่น ในการประเทศสาธารณรัฐเชค
3.3 ระบบการใชพลังงานเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม, สิ่งแวดลอมศึกษา
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ตามเสนอ
มอบหมายให มหาวิทยาลัยดําเนินการ ดังนี้
1. จัดทํา CD แนะนําสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ดานสถานภาพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
2. จัดทําเอกสารแนะนําสถานที่ในการศึกษาดูงาน และขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ
3. เพิ่มเติมรายชื่อ แพทยหญิงศรีวรรณา พูลสรรพสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
เปนผูเขารวมศึกษาดูงาน ณ ตางประเทศ
ขอเสนอแนะ 1. ขอใหปรับกําหนดการวันที่ 26 ตุลาคม 2551 โดยขอใหพักคางคืนที่ อิสตันบูล 1 คืน ไดหรือไม
2. ในวันที่ 30 ตุลาคม 2551 ศึกษาดูงาน ณ ครุมลอฟ เนื่องจากปราสาทปดบริการจะใหชมเฉพาะ
ดานนอกเทานั้น จึงขอใหมีการปรับกําหนดการไดหรือไม
3. มหาวิทยาลัยควรจัดตั้งสํานักงานสภามหาวิทยาลัย โดยใหมีบุคลากรประจําสํานักงาน เพื่อทําหนาที่
ประสานและดําเนินการ ตามภารกิจที่เกี่ยวของกับสภามหาวิทยาลัย
3.3 พิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย การดําเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา
การลงโทษ การออกจากราชการการสั่งพักหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน การอุทธรณ
และการรองทุกข พ.ศ. 2551
ความเปนมา สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2551 ที่ประชุม
ไดพิจารณา และมีมติเห็นชอบในหลักการ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย การดําเนินการทางวินัย การสอบสวน
พิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน การอุทธรณและการรองทุกข
พ.ศ. 2551 โดยไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมการฯ ดําเนินการปรับปรุงแกไข (ราง) ขอบังคับ ใหเปนไปตาม
ขอเสนอแนะของที่ประชุม
บัดนี้ คณะอนุกรรมการฯ ไดดําเนินการตามขอเสนอแนะเรียบรอยแลว จึงขอเสนอ (ราง) ขอบังคับ
มหาวิทยาลัย วาดวย การดําเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการการสั่งพัก
หรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน การอุทธรณ และการรองทุกข พ.ศ. 2551 ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
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อนึ่ง ดวยมหาวิทยาลัยไดเคยเสนอรายงานการสอบสวนขาราชการที่ประพฤติผิดวินัยรายแรง และที่ประชุม
ไดมีมติเห็นชอบใหถอนการพิจารณา เพื่อใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เปนผูพิจารณา และขณะนี้ ยังไมมีการ
ดํ า เนิ น การในการพิ จ ารณาโทษ ซึ่ ง อาจส ง ผลต อ ความเสี ย หายของทางราชการ ดั ง นั้ น เพื่ อ ให ก ารได ม า
ซึ่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ พ.ศ.2551 จึงขอหารือสภามหาวิทยาลัย
ประเด็นนําเสนอ 1. ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย การดําเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา
การลงโทษ การออกจากราชการการสั่งพักหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน การอุทธรณ และการรองทุกข
พ.ศ. 2551
2. ขอหารือ การไดมาซึ่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
มติที่ประชุม
1. เห็นชอบ ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย การดําเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ
การออกจากราชการการสั่งพักหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน การอุทธรณ และการรองทุกข พ.ศ. 2551
ตามเสนอ
2. มอบหมายให มหาวิทยาลัยประสานผูเกี่ยวของดําเนินการใหไดมาซึ่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ พ.ศ.2551
และเสนอคําสั่งแตงตั้งตอนายกสภามหาวิทยาลัยตอไป
3. มอบหมายให คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย เปนผูพิจารณารายงานการสอบสวน
ขาราชการที่ประพฤติผิดวินัยรายแรง
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณา (ราง) ระเบียบและ (ราง) ประกาศ ของบัณฑิตวิทยาลัย
ความเปนมา
ดวยเปนการเห็นสมควรใหมีการปรับปรุงระเบียบและประกาศที่เกี่ยวของกับการเก็บเงินและการจายเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ บัณฑิตวิทยาลัยจึงไดจัดทํา (ราง) ระเบียบ
และ (ราง) ประกาศที่เกี่ยวของ เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
อนึ่ง (ราง) ระเบียบ และ (ราง) ประกาศดังกลาว ไดผานการพิจารณากลั่นกรองเบื้องตน ในการประชุม
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํามหาวิทยาลัย สมัยวิสามัญ ครั้ง ที่ 1/2551 เมื่อ วันที่ 19 มิถุนายน 2551 และ
การประชุ ม คณะกรรมการบริ หารงบประมาณและการเงิ น ครั้ ง ที่ 2/2551 เมื่ อ วั น ที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2551
เรียบรอยแลว
ประเด็นนําเสนอ พิจารณา (ราง) ระเบียบสภามหาวิทยาลัย และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย จํานวน 4 ฉบับ ดังนี้
1. (ราง) ระเบียบสภามหาวิทยาลัย วาดวย การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2551
2. (ราง) ระเบียบสภามหาวิทยาลัย วาดวย การจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2551

3. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย /…….
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3. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2551
4. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดลอม สาขาวิชาสิ่งแวดลอมศึกษา และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาสิ่งแวดลอมศึกษา
มติที่ประชุม
พิจารณา (ราง) ระเบียบสภามหาวิทยาลัย และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย จํานวน 4 ฉบับ ดังนี้
1. เห็นชอบ ระเบียบสภามหาวิทยาลัย วาดวย การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2551
โดยใหแกไข ดังนี้
1.1 ขอ 2 ใหแกไขเปน “ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 เปนตนไป”
1.2 ขอ 6.1.1 ใหแกไขเปน “คาตอบแทนการสอน การสอบ และการเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
หรือสารนิพนธ”
1.3 ใหตัดขอ 6.2.4 คาตอบแทนการสอน ตามขอ 6.1.1 ใหจายไดเมื่อมีการปฏิบัตินอกเวลาราชการ
เทานั้น” ออกทั้งหมด
2. เห็นชอบ ระเบียบสภามหาวิทยาลัย วาดวย การจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2551
โดยใหแกไข ดังนี้
2.1 ขอ 2 ใหแกไขเปน “ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 เปนตนไป”
3. เห็นชอบ ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2551
โดยใหแกไข ดังนี้
3.1 ใหแกไขการอางฐานอํานาจในบรรทัดที่ 2 จากเดิม “ขอ 12 แหงระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ .......................”
3.2 ตัดขอ 10 คาธรรมเนียมการนําเสนอผลงานวิทยานิพนธ ออกทั้งหมด
4. เห็นชอบ ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดลอม สาขาวิชาสิ่งแวดลอมศึกษา และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาสิ่งแวดลอมศึกษา
มอบหมายให คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ดําเนินการแกไขระเบียบและประกาศ ใหเปนไปตามขอเสนอแนะ
ของที่ประชุม จากนั้น เสนอนายกสภามหาวิทยาลัย ลงนามตอไป
4.2 พิจารณาแผนปฏิบัติราชการ และแผนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดพิจารณาใหความเห็นชอบกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2551 ในคราวการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2551

มหาวิทยาลัย /……..
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มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดทํา (ราง) งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 ภายใต
กรอบ การจัดสรรงบประมาณที่สภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว โดย (ราง) งบประมาณ
รายจาย ดังกลาว ไดผานการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการชุดตางๆ ดังนี้
1. การประชุมคณะกรรมการวิเคราะหความสอดคลองระหวางงาน / โครงการของหนวยงาน กับยุทธศาสตร
มาตรฐานตัวชี้วัดคุณภาพและนโยบายที่เปนจุดเนนในการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 กันยายน
2551
2. การประชุมอธิการบดี รวมกับรองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี และผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2551
3. การประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2551
ประเด็นนําเสนอ พิจารณา แผนปฏิบัติราชการ และแผนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552
มติที่ประชุม
เห็นชอบ และอนุมัติ แผนปฏิบัติราชการ และแผนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552
ขอเสนอแนะ ในการขออนุมัติจัดสรรงบประมาณครั้งตอไป มหาวิทยาลัยควรคํานึงถึง เรื่อง การพัฒนามาตรฐาน
ของหลักสูตรนิติศาสตร การจัดทําหองแสดงความเปนมาของมหาวิทยาลัยและประวัติศาสตรทองถิ่น การพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการที่ยังไมไดไปศึกษาดูงาน ณ ตางประเทศ และการจัดตั้งสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
ขอสังเกต
1. ในการจัดสรรงบประมาณลงสูคณะนั้น คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดรับการจัดสรร
งบประมาณมากเปนอันดับ 1 แตคณะจัดสรรในเรื่องเรื่องสําคัญและเรงดวนที่สภามหาวิทยาลัยตระหนักถึง
คอนขางนอย
2. มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณดานการจางพนักงานสูงเปนอันดับ 1 ทําใหงบพัฒนาลดลง
3. มหาวิทยาลัยควรมีการเปรียบเทียบรวมกันระหวางงบประมาณที่ขออนุมัติจัดสรร กับงบประมาณ
ที่ใชจริง เพื่อใหเห็นภาพวาการจัดสรรงบประมาณดังกลาว ตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยหรือไม
4.3 พิจารณา (ราง) แผนพัฒนาบุคลากรสายผูส อน พ.ศ.2551 - 2565
ความเปนมา
ดวยมหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดทํา (ราง) แผนพัฒนาบุคลากรสายผูสอน พ.ศ.2551-2565 ตามกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) แลว ซึ่ง (ราง) แผนพัฒนาบุคลากรสายผูสอนดังกลาว ไดผาน
การพิจารณากลั่นกรองเบื้องตน ในการประชุมหารือรวมกันของหัวหนาสวนราชการ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2550
เรียบรอยแลว เพื่อใหเปนไปตามตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการที่ 15 (ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนา
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา) มหาวิทยาลัยจึงขอนําเสนอ (ราง) แผนพัฒนาบุคลากรสายผูสอน พ.ศ.2551-2565
ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
แตเนื่องจากจะมีการประชุมเพื่อปรับแผนพัฒนาบุคลากรสายผูสอน ในวันที่ 23 กันยายน 2551 ใหเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน ตามขอตกลงของเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ มหาวิทยาลัยจึงขอถอนการพิจารณา
(ราง) แผนพัฒนาบุคลากรสายผูสอน พ.ศ.2551-2565 ออกไปกอน
มติที่ประชุม
เห็นชอบให ถอนการพิจารณา (ราง) แผนพัฒนาบุคลากรสายผูสอน พ.ศ.2551 - 2565
4.4 ขออนุมัติปริญญาบัตรบัณฑิต /.......
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4.4 ขออนุมตั ิปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551
ความเปนมา ดวยคณะกรรมการสภาวิชาการ ไดดําเนินการพิจารณาผลการศึกษาของผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี
ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 ในคราวการประชุม ครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2551 โดยมีมติ
เห็นชอบใหสําเร็จการศึกษา รวมจํานวนทั้งสิ้น 5 คน จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตร
ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 จํานวน 5 คน ดังนี้
ระดับปริญญาตรี
สาขาวิทยาศาสตร
จํานวน
3
คน
สาขาบริหารธุรกิจ
จํานวน
2
คน
มติทปี่ ระชุม
อนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 จํานวน 5 คน ตามเสนอ
4.5 พิจารณา (ราง) แผนยุทธศาสตรการพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ความเปนมา
ดวยมหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชา/สถาบันสูสากล ซึ่งคณะกรรมการ
ดังกลาว มีหนาที่ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาสูระดับสากล
ตอบสนองตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
บั ด นี้ คณะกรรมการพั ฒ นาวิ ช าการระดั บ สาขาวิ ช า/สถาบั น สู ส ากล ได ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า (ร า ง)
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เรียบรอยแลว โดย (ราง) แผนยุทธศาสตรดังกลาว ได
ผานการพิจารณากลั่นกรองเบื้องตน จากคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 19
สิงหาคม 2551 เรียบรอยแลว โดยมีเนื้อหา ประกอบดวย
1. วิสัยทัศนการพัฒนาวิชาการ 2. พันธกิจการพัฒนาวิชาการ และ 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาวิชาการสูสากล
ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ (ราง) แผนยุทธศาสตรการพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
มติที่ประชุม
เห็นชอบ แผนยุทธศาสตรการพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ตามเสนอ
ขอสังเกต
1. ควรมีการสอบวัดความรูดานภาษาอังกฤษของบัณฑิต กอนสําเร็จการศึกษา
2. เพิ่มการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานนักศึกษาและบุคลากร กับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ
3. ควรจัดหลักสูตรดานการดูแลและสงเสริมผูสูงอายุ
4. ควรคํานึงถึงการจัดการศึกษาที่ตอบสนองตอทองถิ่น เชน การเกษตร ฯลฯ
4.6 พิจารณา (ราง) หลักสูตรปรับปรุง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ความเปนมา
จากการประชุม สภาวิ ชาการ ครั้ง ที่ 6/2551 เมื่อ วัน ที่ 19 สิง หาคม 2551 ที่ประชุม ไดพิ จารณา(รา ง)
หลักสูตรปรับปรุง ของมหาวิทยาลัย จํานวน 3 หลักสูตร เรียบรอยแลว จึงเสนอตอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา

ประเด็นนําเสนอ /……..
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ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ หลักสูตรปรับปรุงของมหาวิทยาลัย จํานวน 3 หลักสูตร ดังนี้
1. (ราง) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551
2. (ราง) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551
3. (ราง) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551
มติที่ประชุม
เห็นชอบ หลักสูตรปรับปรุงของมหาวิทยาลัย จํานวน 3 หลักสูตร ตามเสนอ ดังนี้
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551
2. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551
3. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551
4.7 การติดตามผลการปฏิบัติงานของรักษาการผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ความเปนมา จากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวการประชุมครั้งที่ 12/2550 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2550 ที่ประชุมไดมีมติ
เห็น ชอบแตงตั้งใหนายพิสุทธิ์ ศรีจันทร ดํารงตําแหนง รักษาการผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานเพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ตอไป บัดนี้ มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานรักษาการผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2551 และคณะกรรมการฯ ดังกลาว ไดดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของรักษาการผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแลว
โดยรับฟงความคิดเห็นจากบุคคลในสํานักและผูบริหารระดับคณบดีหรือเทียบเทาขึ้นไป เปนขอมูลประกอบการจัดทํา
รายงานผลการปฏิบัติงาน ในชวงระยะเวลา 6 เดือน คณะกรรมการฯ จึงขอรายงานการติดตามผลการปฏิบัติงานรักษาการ
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ที่ ประชุม ได พิจ ารณาเอกสารรายงานการติ ดตามผลการปฏิ บัติงานรั กษาการผู อํ านวยการสํ านั กวิ ทยบริ การ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ
มติที่ประชุม
เห็นชอบ แตงตั้งใหนายพิสุทธิ์ ศรีจันทร ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.8 การคัดเลือกกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ พ.ศ.2551 ในคราวการประชุมครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 21สิงหาคม 2551
ในข อ 5 ของข อ บั ง คั บ ได กํ า หนดให ส ภามหาวิ ท ยาลั ย แต ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คล
ในมหาวิทยาลัย ประกอบดวย

(1) อธิการบดี /........
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

อธิการบดี เปนประธาน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ซึง่ เลือกกันเอง 2 คน
เปนกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ซึ่งเลือกกันเอง 2 คน เปนกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ซึ่งเลือกกันเอง 2 คน
เปนกรรมการ
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ เปนกรรมการ
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
เปนกรรมการและเลขานุการ
และผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล เปนผูชวยเลขานุการ
เพื่อใหการไดมาซึ่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย (2) (3) และ (4) เปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัย วาดวย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ พ.ศ.2551 จึงขอหารือสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณากําหนดแนวปฏิบัติ
มติที่ประชุม
มอบหมายให มหาวิทยาลัยประสานผูเกี่ยวของดําเนินการใหไดมาซึ่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ พ.ศ.2551
และเสนอคําสั่งแตงตั้งตอนายกสภามหาวิทยาลัยตอไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 กรอบการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
นายดิเรก กอนกลีบ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการสรรหาอธิการบดี
ขอเสนอกรอบการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ใหที่ประชุมไดรับทราบโดยทั่วกัน ดังนี้
วันที่ 19 กันยายน 2551
ประกาศขัน้ ตอน วิธีการ และประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์เสนอชือ่
วันที่ 22 กันยายน – 9 ตุลาคม 2551 รับสมัครและรับการเสนอชือ่
วันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2551
รวบรวมขอมูลผูสมัคร ผูไดรับการเสนอชือ่ และตรวจสอบคุณสมบัติ
ผูสมัครและผูไดรับการเสนอชือ่
วันที่ 13 ตุลาคม 2551
ดําเนินการทาบทาม
วันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2551
เสนอวิสัยทัศน ตอกรรมการสรรหา และประชาคม
วันที่ 20 ตุลาคม 2551
กรรมการสรรหาฯ เสนอบัญชีรายชื่อตอสภามหาวิทยาลัย
ผูตอบรับการทาบทาม เสนอวิสยั ทัศน ตอสภามหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ ประธานกรรมการสรรหาอธิการบดี ขอเชิญคณะกรรมการสรรหาฯ ประชุมพรอมกันหลังจากเสร็จสิ้น
การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งนี้
มติที่ประชุม
รับทราบ และเห็นชอบตามเสนอ

5.2 กําหนดการประชุม /…….
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5.2 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2551
สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ครั้ง ที่ 10/2551
ในวั นจั นทร ที่ 20 ตุ ลาคม 2551 เวลา 09.00 น. ณ ห องประชุ มสภามหาวิ ทยาลั ย ชั้ น 5 อาคารภู มิ ราชภั ฏ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามเสนอ
ปดประชุม

เวลา 13.00 น.

นางสาวนิธิวดี คัณธานันท
บันทึก / พิมพ รายงานการประชุม

รองศาสตราจารย ดร.ฉัตรนภา พรหมมา
ตรวจ / ทาน รายงานการประชุม

