รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 1/2552 สัญจร
วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ 2552
ณ โรงแรมเคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพมหานคร
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พรหมพันธใจ
รัตนศิริกุลชัย
บังเมฆ
แกวยัง
บัววังโปง
ชุมจันทรจิรา
มิ่งฉาย
จุฑานนท
ชูเอียด
แสงอุทัย

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
อธิการบดี
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
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กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
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รองอธิการบดี
ผูชวยอธิการบดี
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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รายนามผูเขารวมประชุม (ตอ)
6
7
8
9

นายพรไชย
นางสาวนิธิวดี
นางสาวนิรชา
นางสาวยศสินี

สาครเสถียรกุล
คัณธานันท
คมสัน
เสือสกุล

ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

เปดประชุม เวลา 09. 30 น.
ศาสตราจารย ดร.เกษม จันทรแกว นายกสภามหาวิทยาลัยประธานในที่ประชุม เห็นวาคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยฯ มาครบองคประชุมแลว จึงกลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.1 เรื่องประธานแจงเพื่อทราบ
1.1.1 นายกสภามหาวิทยาลัย แจงเรื่องสุขภาพใหที่ประชุมทราบ
ศาสตราจารย ดร.เกษม จันทรแกว นายกสภามหาวิทยาลัย แจงเรื่องสุขภาพใหที่ประชุมทราบ
และกลาวขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานที่มาประชุมอยางพรอมเพรียงกัน
1.1.2 ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ตามที่ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิ ท ยาลั ย ผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ รวม 12 ราย ตั้ ง แต วั น ที่ 28 ธั น วาคม 2547
ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 4 มกราคม 2548 นั้น เนื่องจากนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ
สภามหาวิ ท ยาลั ย ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ดั ง กล า วได ดํ า รงตํ า แหน ง มาครบกํ า หนดตามวาระแล ว และที่ ป ระชุ ม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถไดมีมติเห็นชอบใหเสนอแตงตั้งผูสมควรดํารงตําแหนงใหมและไดนําความ
กราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งตอไป บัดนี้ ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ รวม 12 ราย
ดังนี้
1) นายเกษม จันทรแกว
เปนนายกสภามหาวิทยาลัย
2) นายกฤษณะ เนียมมณี
เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
3) นายโชคชัย เอกทัศนาวรรณ เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
4) นายดิเรก กอนกลีบ
เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
5) นายตุลยวัต พรหมพันธใจ
เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
6) นายทวี ตันฆศิริ
เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
7) นายพูนศักดิ์ บุญสาลี
เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
8) นายพิชัย ถิ่นสันติสุข /.....
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8) นายพิชัย ถิ่นสันติสุข
เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
9) นายมานพ ดีมี
เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
10) นายเรืองชัย ทรัพยนิรันดร เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
11) นายสมบัติ กาญจนกิจ
เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
12) นายสมบัติ นพรัก
เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 30 ธันวาคม 2551 เปนตนไป ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม 2552
1.1.3 ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ
ตามที่ ไ ดมี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ แต ง ตั้ ง นายสิ ทธิ ชั ย หาญสมบั ติ ให ดํ า รงตํ า แหน ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ตั้งแตวันที่ 22 ธันวาคม 2547 ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2547 นั้น เนื่องจากนายสิทธิชัย หาญสมบัติ ไดดํารงตําแหนงมาครบกําหนดตาม
วาระแลว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ไดมีมติใหเสนอแตงตั้ง นายสิทธิชัย หาญสมบัติ
ดํารงตําแหนง อธิการบดีมหาวิ ทยาลั ยราชภัฏอุ ตรดิ ตถ ตอไปอีกวาระหนึ่ง และไดนําความกราบบัง คมทู ล
พระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งตอไปแลว บัดนี้ ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง นายสิทธิชัย
หาญสมบัติ ใหดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถตอไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแตวันที่ 7 มกราคม
2552 ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม 2552
1.1.4 การมอบชอดอกไมแสดงความยินดี และมอบโลประกาศเกียรติคุณ
1) อธิ ก ารบดี มอบช อ ดอกไม แ สดงความยิ น ดี แด น ายกสภามหาวิ ท ยาลั ย เนื่ อ งในโอกาส
ที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ซึ่งมีผลตั้งแตวันที่ 30
ธันวาคม 2551
2) นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย มอบช อ ดอกไม แ สดงความยิ น ดี แด อ ธิ ก ารบดี เนื่ อ งในโอกาส
ที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ซึ่งมีผลตั้งแตวันที่ 7
มกราคม 2552
3) นายกสภามหาวิทยาลัย มอบชอดอกไมแสดงความยินดี แดกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
เนื่ อ งในโอกาสที่ มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ แต ง ตั้ ง กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ
ผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีผลตั้งแตวันที่ 30 ธันวาคม 2551
4) นายกสภามหาวิทยาลัยมอบโลประกาศเกียรติคุณ แดกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติหนาที่
ครบวาระ หรือจะครบวาระ ดังนี้
- ผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิตพล ศศิธรานุวัฒน ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
- ผูชวยศาสตราจารยสุบิน แกวยัง
คณบดีคณะครุศาสตร
- อาจารยปริญญา บัววังโปง
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
1.1.5 เอกสารแนะนํากรรมการ /.........
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1.1.5 เอกสารแนะนํากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
มหาวิ ท ยาลั ย ได จั ด ทํ า เอกสารแนะนํ า กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ และได นํ า แจก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานในการประชุมครั้งนี้ เพื่อใชประโยชนในการติดตอประสานงานตอไป
1.1.6 การเลือกผูปฏิบัติหนาที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2552
เนื่องจากในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งนี้ ยังไมมีผูปฏิบัติหนาที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น การประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง นี้ เป น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ย จึ ง ขอหารื อ
สภามหาวิทยาลัย พิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย คนหนึ่ง เพื่อปฏิบัติหนาที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม
เห็นชอบให ผูชวยศาสตราจารยสุบิน แกวยัง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
ปฏิบัติหนาที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2552
นายกสภามหาวิทยาลัย มอบหมายให ผูชวยศาสตราจารยสุบิน แกวยัง ดําเนินการจัดทํากลองรับ
ความคิ ด เห็ น และนํ า ไปติ ด ไว ที่ ห น า ห อ งนายกสภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ เพิ่ ม ช อ งทางในการสื่ อ สารระหว า ง
นายกสภามหาวิทยาลัยกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
1.1.7 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยขออนุญาตใหบุคลากรเขารวมประชุม
ผูชวยศาสตราจารยสุบิน แกวยัง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขออนุญาตใหบุคลากรผูปฏิบัติหนาที่
ผูชวยเลขานุการ เขารวมการประชุมเพื่ออํานวยความสะดวกแกกรรมการ ในการประชุมนี้
มติที่ประชุม
อนุญาต
1.2 เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.2.1 หนวยงานขอโอนหมวดเงินและเปลี่ยนแปลงรายการ
ความเปนมา
ดวยมีหนวยงานของมหาวิทยาลัย เสนอเรื่องเพื่อขอโอนหมวดเงิน / เปลี่ยนแปลงรายการ จํานวน 3
หนวยงาน รวมทั้งสิ้น 3 รายการ ซึ่งเบื้องตนอธิการบดีไดพิจารณาอนุมัติเรียบรอยแลว จึงนําแจงสภามหาวิทยาลัย
เพื่อรับทราบ ดังนี้
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ขอเปลี่ยนแปลงรายการโดยโครงการคงเดิม จากรายการคาตอบแทนใชสอยวัสดุ เปนรายการเงินชวยเหลือ
ชั่วคราว ในโครงการงานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร เปนจํานวนเงิน 34,000 บาท
เหตุผลและความจําเปน เนื่องจากพนักงานไดรับความเดือดรอนจากสภาวะเศรษฐกิจใจปจจุบัน
หนวยงานจึงตองใหความชวยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือนรอนเพื่อเปนการสรางแรงจูงใจ และเปนขวัญกําลังใจ
ในการปฏิบัติงาน
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หลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ขอโอนหมวดเงิน จากหมวดเงินคาตอบแทนใชสอย วัสดุ เปนหมวดเงินคาครุภัณฑ เปนจํานวนเงิน 19,900 บาท
เหตุผลและความจําเปน เนือ่ งจากหลักสูตรสาขาวิชาสิ่งแวดลอมศึกษา ยังขาดแคลนอุปกรณที่จําเปน
ตองใชในการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ดังนั้นจึงขอโอนหมวดเงินเพือ่ จัดซื้อ
ครุภัณฑที่จําเปนในการเรียนการสอน
กองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี
ขอโอนหมวดเงิน จากหมวดเงินคาที่ดินและสิ่งกอสราง เปนหมวดเงินคาตอบแทนใชสอยวัสดุ
เปนจํานวนเงิน 42,000 บาท
เหตุผลและความจําเปน เพื่อใหการจัดซื้อจัดจางเปนไปตามระเบียบพัสดุ
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2.2 รายงานประจําป 2551 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ความเปนมา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดดําเนินการจัดทํารายงานประจําป 2551 ซึ่งเปนการรวบรวม
ผลการดําเนินงานของคณะ โปรแกรมวิชา และหลักสูตรสาขาวิชา ในรอบปงบประมาณ 2551 เรียบรอยแลว
จึงนําแจงสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2551
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดจดั ทํารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2551 เมื่อวันที่ 23
ธันวาคม 2551 จํานวน 14 หนา และไดจัดสงใหกรรมการไดพจิ ารณารับรองรายงานการประชุม เรียบรอยแลว
สรุปขอมูลไดดงั นี้
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2551 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2551 โดยใหแกไข
ตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 รายงานผลการศึกษาดูงานตางประเทศ ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ความเปนมา สืบเนื่องจากการที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดเดินทางไปศึกษาดูงานดานการบริหารการศึกษา
ณ ตางประเทศระหวางวันที่ 26 ตุลาคม 2551 – 2 พฤศจิกายน 2551 และสภามหาวิทยาลัยไดมีมติเ ห็น ชอบ
การจัด ทํ า เอกสารผลการศึก ษาดูง าน ณ ตา งประเทศ ของกรรมการสภามหาวิท ยาลัย ราชภัฏ อุต รดิต ถ
และไดมอบหมายใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่รวมเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ตางประ เทศ ทุกคน สงรายงาน
ผล การไปศึกษาดูงาน ถึงเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เพื่อรวบรวมจัดทําเปนรูปเลมและใชประโยชนในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยตอไป บัดนี้ มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่รวมเดินทางไปศึกษาดูงานดังกลาว สงรายงาน
การศึ ก ษาดู ง านมายั ง เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย และเลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ได ดํ า เนิ น การรวบรวม
อยางตอเนื่อง จึงขอรายงานความคืบหนาตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.2 ผลการพิจารณาขอเสนอแนะ /........
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3.2 ผลการพิจารณาขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย จากการประชุมคณะกรรมการ
สภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2551
ความเปนมา
สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2551 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2551 ที่ประชุม
ไดพิ จารณาใหความเห็ นชอบ (รา ง) หลั กสูต รวิ ทยาศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิ ชาคณิตศาสตรเ พื่อ การสอน
หลักสูตรใหม พ.ศ.2551 และไดมีขอเสนอแนะใหคณะกรรมการสภาวิชาการไดพิจารณาทบทวนนั้น ในการ
ประชุ ม คณะกรรมการสภาวิ ช าการ ครั้ ง ที่ 10/2551 เมื่ อ วั น ที่ 12 ธั น วาคม 2551 ที่ ป ระชุ ม ได พิ จ ารณา
ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย และไดมีการอภิปรายอยางกวางขวาง สรุปไดวา ที่ประชุมคณะกรรมการ
สภาวิชาการ เห็นชอบใหใชชื่อปริญญาที่เปนภาษาไทยและชื่อปริญญาที่เปนภาษาอังกฤษคงเดิม จึงนําแจง
สภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.3 การแกไขรายการที่ลงผิดหมวดงาน กรณีการใชงบคงคลังเพื่อกอสรางระบบไฟฟา
และถนนชั่วคราว ณ พื้นที่บึงกะโล
ความเปนมา
สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2551 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2551ที่ประชุมไดมีมติ
อนุมัติใหใชงบคงคลังเพื่อกอสรางระบบไฟฟาและถนนชั่วคราว ณ พื้นที่บึงกะโล เปนจํานวนเงิน 5,360,000
บาทนั้น อธิการบดีแจงวา จากการตรวจสอบรายละเอียดบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และแรงงานคากอสราง
โครงการกอสรางระบบไฟฟาและถนนชั่วคราว ที่ไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในครั้งดังกลาว
พบวา มีก ารลงตัว เลขคางานผิ ดหมวดอยู 1 จุ ด คือ เงินคาแรงขุ ดบอเพื่ อใชดิ นทํ าถนน เป นเงิน 844,500 บาท
ไปลงไวในชองของหมวดเงินคาวัสดุ ดังนั้น เพื่อความถูกตองจึงขอยายเงินจํานวนดังกลาวใหมาอยูในหมวด
คาแรงงาน โดยยอดเงินรวมทั้งหมดยังคงเปนจํานวนเดิม ซึ่งเบื้องตนอธิการบดีไดพิจารณาอนุญาตแลว จึงนํา
แจงสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ
อธิ ก ารบดี ได ก ล า วขอบคุ ณ ผู ช ว ยศาสตราจารย อุ ด มศั ก ดิ์ บั ง เมฆ ประธานสภาคณาจารย แ ละ
ขาราชการ ที่ตรวจพบขอผิดพลาดดังกลาวและนําหารืออธิการบดี เพื่อแกไขใหถูกตอง
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.4 ความคืบหนาการดําเนินการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ความเปนมา
สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2551 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2551ที่ประชุมไดมีมติ
เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รายละเอียดตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 001/2552
ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2551
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รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ นพรัก ประธานคณกรรมการสรรหาฯ แจงใหที่ประชุมทราบวา ขณะนี้
คณะกรรมการสรรหาฯ ไดดําเนินการออกประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 1/2552,ฉบับที่ 2/2552,
ฉบับที่ 3/2552 และฉบับที่ 4/2552 แลว
และอยูระหวางการดําเนินการในขั้นตอนที่ 5 ของประกาศ
คณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 1/2552 คือ ผูมีคุณสมบัติครบตอบรับการทาบทามพรอมสงเอกสารประวัติ
สวนตัวและแผนกลยุทธในการบริหารคณะ ระหวางวันที่ 5 – 13 กุมภาพันธ 2552 จากนั้น ผูเขารับการสรรหาฯ
จะนําเสนอวิสัยทัศนและแผนกลยุทธ พรอมตอบขอซักถาม ในวันที่ 18 กุมภาพันธ 2552 จึงนําแจงสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.5 รายงานความคืบหนาการพิจารณาโทษขาราชการกระทําผิดวินัย
ความเปนมา
จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2551
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลไดพิจารณารายงานการสอบสวนวินัยอยางรายแรง ตามบันทึกที่ พิเศษ/2551
ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2551 และเอกสารที่เกี่ยวของ ตามที่คณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงนําเสนอ
ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ว า เอกสารหลั ก ฐานขาดความเชื่ อ มโยงและยั ง ไม ค รบถ ว นสมบู ร ณ จึ ง เห็ น ควร
ใหมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมขอมูลดังกลาวในสํานวนการสอบสวนตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
งานบุคคล และใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป มหาวิทยาลัยจึงขอ
รายงานความคืบหนา การพิจารณาดําเนินการทางวินัยตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การรายงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา การปฏิบัติราชการและการตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ความเปนมา
เพื่อใหการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัย เปนไปตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยจึงขอรายงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา การปฏิบัติราชการและการตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและใหขอเสนอแนะ โดยขออนุญาต
ใหอาจารยประพนธ ธนารักษ ผูชวยอธิการบดี ดูแลงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเขารวมการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยครัง้ นี้ เพือ่ ชี้แจงและนําเสนอขอมูลเพิ่มเติม ดังนี้
1) การรายงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา การปฏิบัติราชการและการตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ตอสภามหาวิทยาลัย
2) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2550
3) สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ จากสํานักงาน ก.พ.ร. (อยางไมเปนทางการ) ประจําปงบประมาณพ.ศ.2551
4) รายละเอียดตัวชี้วัด /.......
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4) รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI template) ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ ปงบประมาณ 2552
5) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2552
6) สรุปผลการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 2551
7) สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ประจําปการศึกษา
2550
8) รายงานผลการดําเนินการของอธิการบดีและมหาวิทยาลัย ตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ อุตรดิตถ ปการศึกษา 2548 – 2550
ที่ประชุมไดพิจารณาและอภิปรายอยางกวางขวาง และมีขอเสนอแนะสรุปไดดังนี้
มอบหมายให มหาวิทยาลัยเรงดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาระยะยาว เสนอตอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา
ขอเสนอแนะ
1. หลักสูตรเกาควรนํามาปรับปรุงแกไข และควรเรงพัฒนาหลักสูตรใหม ที่ตรงตามความตองการ
ของประเทศ
2. ควรมีแผนการดําเนินงานที่เปนรูปธรรม เชน แผนระยะกลาง 5 ป และระยะยาว 15 ป
3. ควรผลักดันใหคณาจารยและบุคลากรสรางผลงานวิจัยใหมากขึ้นกวาเดิม และปรับปรุงระบบการคิด
ภาระงานใหสอดรับกับการสรางผลงานวิจัย
4. ควรจัดสรรทุนเพื่อสงเสริมใหนักศึกษาสรางผลงานวิจัย และตีพิมพเผยแพร
มติที่ประชุม เห็นชอบ ตามเสนอ
4.2 ขออนุมัติปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551
ความเปนมา ดว ยคณะกรรมการสภาวิช าการ ไดดํา เนิน การพิจ ารณาผลการศึก ษาของผูสํา เร็จ การศึก ษา ระดับ
ปริญญาตรี ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 ในคราวการประชุม ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2552
โดยมีมติเห็นชอบใหสําเร็จการศึกษา ในวันที่ 23 มกราคม 2552 จํานวน 478 คน
ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 จํานวน 478 คน ดังนี้
ระดับปริญญาตรี
- สาขาวิทยาศาสตร
จํานวน
19
คน
- สาขาศิลปศาสตร
จํานวน
8
คน
- สาขาบริหารธุรกิจ
จํานวน
3
คน
- สาขาการบัญชี
จํานวน
1
คน
- สาขารัฐประศาสนศาสตร
จํานวน
447
คน
มติที่ประชุม
อนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 จํานวน 478 ราย ตามเสนอ
4.3 พิจารณา (ราง) หลักสูตร /...........
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4.3 พิจารณา (ราง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
หลักสูตรใหม
ความเปนมา
ดวยคณะกรรมการสภาวิชาการ ไดดําเนินการพิจารณา (ราง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร หลักสูตรใหม ในคราวการประชุม ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2552
โดยมีมติเห็นชอบใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
และเพื่ อ ให ก ารพิ จ ารณา (ร า ง) หลั ก สู ต ร เป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มหาวิ ท ยาลั ย ขออนุ ญ าต
ให 1) อาจารย ธนั ตถา กรพิ ทั กษ 2) อาจารย พิ ทักษ คล ายชม และ 3) อาจารย สารั ลย กระจง กรรมการ
พัฒนาหลักสูตรฯ เขารวมการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งนี้ เพื่อชี้แจงและนําเสนอขอมูลเพิ่มเติม
ที่ประชุมไดอภิปรายอยางกวางขวาง พรอมทั้งสอบถามขอมูลเพิ่มเติมจากกรรมการพัฒนาหลักสุตรฯ
ประเด็นนําเสนอ พิจารณา (ราง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร หลักสูตรใหม
มติที่ประชุม
เห็นชอบ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร หลักสูตรใหม ตามเสนอ
4.4 พิจารณา (ราง) แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552
(จัดสรรครั้งที่ 2)
ความเปนมา
เพื่อใหการบริหารจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย มหาวิทยาลัย จึงได
ดําเนินการจัดทําเอกสาร (ราง) แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552
(จัดสรรครั้งที่ 2) ขึ้น โดยเอกสาร (ราง) แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2552 (จัดสรรครั้งที่ 2) ดังกลาว ไดผาน การพิจารณากลั่นกรองในเบื้องตนจากการประชุมคณะกรรมการ
ชุดตางๆ ดังนี้
1) การประชุมอธิการบดี รวมกับรองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี และผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2552
2) การประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 20 มกราคม
2552
และเพื่อใหการพิจารณา (ราง) แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2552 (ครั้ งที่ 2) เป น ไปอยา งมีประสิ ท ธิภ าพ มหาวิ ท ยาลั ย ขออนุ ญาตให อาจารย ดร.วิ ว รรธน มุ ข ดี
รองอธิการบดี เขารวมการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งนี้ เพื่อชี้แจงและนําเสนอขอมูลเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ที่ประชุมไดพิจารณาและอภิปรายอยางกวางขวาง แตเนื่องจากไดมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ไดทักทวงเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ที่พิจารณา (ราง) แผนปฏิบัติราชการในครั้งนี้
เปนกรรมการตามขอบังคับสภาประจําสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย คณะกรรมการบริหารงบประมาณและ
การเงิน พ.ศ.2541 ซึ่งถูกยกเลิกไปแลวโดยขอบังคับสภามหาวิทยาลัย วาดวย คณะกรรมการบริหารงบประมาณ
และการเงิน พ.ศ.2551 ลงวันที่ 21 เมษายน 2551 จึงเห็นสมควรใหมหาวิทยาลัยดําเนินการใหไดมาซึ่ง
คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน และนํา (ราง) แผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2552 (จัดสรรครั้งที่ 2) เสนอตอคณะกรรมการชุดดังกลาวกลั่นกรองเบื้องตนกอนเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา
มติที่ประชุม /.......
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มติที่ประชุม
เห็นชอบให ถอนการพิจารณา (ราง) แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2552 (จัดสรรครั้งที่ 2)
มอบหมายให มหาวิทยาลัยดําเนินการใหไดมาซึ่งคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน
ตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัย วาดวย คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ.2551 ลงวันที่ 21
เมษายน 2551 และใหนํา (ราง) แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552
(จัดสรรครั้งที่ 2) นําเสนอคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ตามขอบังคับ ป 51 พิจารณาในเบื้องตน
กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
4.5 ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ขอกําหนดตําแหนงและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย
ความเปนมา
จากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2551
ที่ประชุมไดพิจารณาผลการตรวจประเมินผลงานทางวิชาการของผูทรงคุณวุฒิแลว และมีมติเห็นชอบให
ขาราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ จํานวน 1 ราย ไดแก อาจารย ดร.ชัชภูมิ สีชมภู เปนผูมีคุณสมบัติ
ที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชารัฐศาสตร
ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ แตงตั้งให อาจารย ดร.ชัชภูมิ สีชมภู อาจารย 3 ระดับ 8 ขาราชการสังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชารัฐศาสตร ไมกอนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550
มติที่ประชุม
อนุมัติ แตงตั้งให อาจารย ดร.ชัชภูมิ สีชมภู อาจารย 3 ระดับ 8 ขาราชการสังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชารัฐศาสตร ไมกอนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550
ตามเสนอ
4.6 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
ความเปนมา ตามที่ค ณะกรรมการพิจ ารณาตํา แหนง ทางวิช าการ ครบวาระการดํา รงตํา แหนง เมื่อ วัน ที่ 4
พฤษภาคม 2551 และในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551 ที่ประชุม
เห็นชอบใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 003/2549 ลงวันที่ 4
พฤษภาคม 2549 รักษาการตอไป จนกวากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิชุดใหม จะไดรับพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯ แตงตั้ง
บัดนี้ สํานักนายกรัฐมนตรี ไดออกประกาศเรื่อง แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการ สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เรียบรอยแลว ดังนั้น เพื่อใหเปนไป
ตามขอ 6 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ.2549 ลงวันที่ 28 มีนาคม
2549 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
1) ศาสตราจารย ดร.สมบัติ
กาญจนกิจ
ประธานกรรมการ
2) ศาสตราจารย ดร.ชัยยงค
พรหมวงศ
กรรมการ
3) ศาสตราจารย ดร.ทวี
ตันฆศิริ
กรรมการ
4) ศาสตราจารย ดร.สมชาย
ชูชีพสกุล
กรรมการ
5) ศาสตราจารย ดร.ดิเรก /.......
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มติที่ประชุม

5) ศาสตราจารย ดร.ดิเรก
ปทมสิริวัฒน กรรมการ
6) ศาสตราจารย ดร.บุญทัน
ดอกไธสง
กรรมการ
7) ศาสตราจารย ดร.เฉลิมพล
แซมเพชร
กรรมการ
8) รองศาสตราจารยบุญมั่น
ธนาศุภวัฒน
เลขานุการ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 4 พฤษภาคม 2551 เปนตนไป
เห็นชอบ แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ตามเสนอ
4.7 พิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนอุปนายกสภามหาวิทยาลัย

ความเปนมา
เพื่อ ใหอ งคประกอบของกรรมการสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏ อุตรดิต ถ เปนไปตาม มาตรา 16 แห ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มหาวิทยาลัยจึงขอหารือสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาเลือก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ คนหนึ่ง เปนอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม
เห็นชอบให ศาสตราจารย ดร.สมบัติ กาญจนกิจ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
เปนอุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
4.8 การดําเนินการคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
ความเปนมา
เพื่อใหการไดมาซึ่งกรรมการผูท รงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการชุดตางๆ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
เปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอหารือสภามหาวิทยาลัยในการดําเนินการคัดเลือก ดังนี้
1) ขอบังคับสภามหาวิทยาลัย วาดวย คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ.2551
ขอ 5 ใหมีคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ที่สภามหาวิทยาลัยเปนผูแตงตั้ง ดังนี้
(3) กรรมการผูทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย คัดเลือกกันเองจํานวน 2 คน เปนกรรมการ
(4) ผูทรงคุณวุฒิในทองถิ่น ที่เปนผูมีความรูดานการศึกษา จํานวน 1 คน
และดานทั่วไป จํานวน 1 คนซึ่งแตงตั้งโดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย เปนกรรมการ
2) ขอบังคับสภามหาวิทยาลัย วาดวย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ขอ 5 ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย เรียกโดยยอวา
“ก.บ.ม.” ประกอบดวย
(2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งเลือกกันเอง 2 คน เปนกรรมการ
3) ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย การดําเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ
การสั่งพักหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน การอุทธรณและการรองทุกข พ.ศ.2551
ขอ 61 ใหมีคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เรียกโดยยอวา
“ก.อ.ม.” ประกอบดวย
(1) ประธานกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
(2) กรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 คน

4) ระเบียบสภามหาวิทยาลัย /……..
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4) ระเบียบสภามหาวิทยาลัย วาดวย การจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
ขอ 6 ใหมีคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน ประกอบดวย
“ผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ คนหนึ่ง เปนกรรมการ”
ประเด็นนําเสนอ พิจารณาดําเนินการเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ดังนี้
1) ขอบังคับสภามหาวิทยาลัย วาดวย คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ.2551
ขอ 5 (3) ไดแก ผูชวยศาสตราจารยพูนศักดิ์ บุญสาลี และนายมานพ ดีมี
ขอ 5 (4) มอบหมายให ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ดําเนินการคัดเลือกและเสนอมหาวิทยาลัย
ใหผูเกี่ยวของยกรางคําสั่งเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยตอไป
2) ขอบังคับสภามหาวิทยาลัย วาดวย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ขอ 5 (2) ไดแก รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ นพรัก และศาสตราจารย ดร.กฤษณะ เนียมมณี
3) ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย การดําเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ
การสั่งพักหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน การอุทธรณและการรองทุกข พ.ศ.2551
ขอ 61 (1) ไดแก นายมานพ ดีมี
ขอ 61 (2) มอบหมายให ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ดําเนินการคัดเลือกและเสนอมหาวิทยาลัย
ใหผูเกี่ยวของยกรางคําสั่งเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยตอไป
4) ระเบียบสภามหาวิทยาลัย วาดวย การจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
ขอ 6 ใหมีคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน ประกอบดวย
“ผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ คนหนึ่ง เปนกรรมการ”
ไดแก นายเรืองชัย ทรัพยนิรันดร
4.9 การแตงตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ความเปนมา
ตามที่ ไ ด มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ แต ง ตั้ ง ให ผู ช ว ยศาสตราจารย สิ ท ธิ ชั ย หาญสมบั ติ
ดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ตั้งแตวันที่ 7 มกราคม 2552 เพื่อใหการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพบังเกิดผลดีตอมหาวิทยาลัย และเปนไปตามมาตรา 32
วรรคแรก แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ.2547จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้ง
บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามมาตรา 29 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ.2547 ดํ า รงตํ า แหน ง
รองอธิการบดี
ที่ประชุมไดพิจารณาและอภิปรายอยางกวางขวาง พรอมกับไดรับฟงความคิดเห็นของที่ประชุมในสวน
ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การแต ง ตั้ ง รองอธิ ก ารบดี ป ระจํ า วิ ท ยาเขต การกํ า หนดกรอบอั ต รารองอธิ ก ารบดี แ ละผู ช ว ย
อธิการบดี ซึ่งผูชวยศาสตราจารยพูนศักดิ์ บุญสาลี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิไดเสนอใหพิจารณา
การแตงตั้งรองอธิการบดีประจําวิทยาเขตจังหวัดนาน โดยใหพิจารณาแตงตั้งรองอธิการบดีทานเดิมใหดํารง
ตําแหนงตอไป ดวยเหตุผลที่ไดทํางาน ณ วิทยาเขตนานจนไดรับรางวัลสังเวียน อินทรวิชัย ซึ่งเปนรางวัลระดับ
ระเทศปหนึ่งไดคนเดียว และรางวัลนี้ไดคัดสรรผูสมควรไดรับรางวัลเปนอยางดี ผูไดรับตองมีผลงานทางพัฒนา
ทองถิ่นอยางแทจริง
นอกจากนั้น /.......
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นอกจากนั้นยังเปนที่ยอมรับของสังคมชาวจังหวัดนาน เปนบุคคลที่บุกเบิกการพัฒนาวิทยาเขตจังหวัดนานมา
อยางตอเนื่อง ประชาคมชาวจังหวัดนานมีความประสงคจะใหปฏิบัติหนาที่ตอ แตอธิการบดี ยืนยันการขอแตงตั้ง
รองอธิการบดีตามมาตรา 32 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 โดยแถลงวาตองการคนที่ทํางาน
เปนทีมกับตนได ขณะเดียวกันที่ประชุมไดเสนอใหพิจารณาทบทวนจํานวนรองอธิการบดี และขอใหมีการลงมติ
ความเหมาะสมผูสมควรไดรับการแตงตั้งเปนรองอธิการบดีอีกดวย ซึ่งอธิการบดียืนยันขอแตงตั้งรองอธิการบดี
ตามมาตรา 32 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 เชนเดิม ที่ประชุมไดเสนอใหพิจารณารายชื่อ
ผูเสนอขอแตงตั้งเปนรองอธิการบดี ตามคําแนะนําของอธิการบดี ลําดับที่ 1.6 และ 1.7 เนื่องจากขณะนี้ยังดํารง
ตําแหนงคณบดีอยู
ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ
1. พิจารณากําหนดกรอบอัตราจํานวนรองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี
2. พิจารณารายชื่อผูเสนอขอแตงตั้งเปนรองอธิการบดี ตามคําแนะนําของอธิการบดี ดังนี้
2.1 อาจารย ดร.วิวรรธน มุขดี
2.2 รองศาสตราจารย ดร.ฉัตรนภา พรหมมา
2.3 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สัมพันธ รอดพึ่งครุฑ
2.4 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรชัย เศรษฐพรรค
2.5 อาจารย ดร.สะอาด อยูเย็น
2.6 ผูชวยศาสตราจารยสุบิน แกวยัง
2.7 ผูชวยศาสตราจารยกฤดา ชุมจันทรจิรา
มติที่ประชุม
1. เห็นชอบ กําหนดกรอบอัตราจํานวนรองอธิการบดี จํานวน 7 คน และผูชวยอธิการบดี จํานวน 3 คน
2. เห็นชอบ แตงตั้งรองอธิการบดี จํานวน 7 คน ตามเสนอ ดังนี้
2.1 อาจารย ดร.วิวรรธน มุขดี
2.2 รองศาสตราจารย ดร.ฉัตรนภา พรหมมา
2.3 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สัมพันธ รอดพึ่งครุฑ
2.4 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรชัย เศรษฐพรรค
2.5 อาจารย ดร.สะอาด อยูเย็น
2.6 ผูชวยศาสตราจารยสุบิน แกวยัง
2.7 ผูชวยศาสตราจารยกฤดา ชุมจันทรจิรา
ทั้งนี้ ลําดับที่ 2.1 – 2.5 ตั้งแตวันที่ 6 กุมภาพันธ 2552
ลําดับที่ 2.6 – 2.7 ตั้งแตวันที่ 8 มีนาคม 2552 เปนตนไป

4.10 การกําหนดอัตราเงินเดือน /…….
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4.10 การกําหนดอัตราเงินเดือนและออกคําสั่งจางผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย หาญสมบัติ
ในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ความเปนมา ตามที่ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย หาญสมบัติ
ใหดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ตั้งแตวันที่ 7 มกราคม 2552
เนื่ อ งจาก ผู ช ว ยศาสตราจารยสิ ท ธิ ชั ย หาญสมบั ติ เป น ผู รั บ บํ า นาญ และเพื่ อ ให ก ารปฏิ บั ติ ง าน
การเบิกจายคาจางชั่วคราวเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ที่ กค 0512/ว 147 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2534
เรื่อง การจาง ผูที่มีอายุครบ 60 ปบริบูรณแลวเปนลูกจางชั่วคราว จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
กําหนดอัตราเงินเดือน เพื่อมหาวิทยาลัยจะไดดําเนินการออกคําสั่งจางผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย หาญสมบัติ
ให ไ ด รั บเงิ น เดื อ นในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ได จั ด ทํ า แผนงบประมาณแผ นดิ น พ.ศ. 2552 ไว
ในหมวด 300 งบดําเนินงาน ในอัตราเงินเดือนเดือนสุดทาย เดือนละ 45,620 บาท ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 7 มกราคม
2552
ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ กําหนดอัตราเงินเดือนและออกคําสั่งจางผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย หาญสมบัติ
ในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
มติที่ประชุม
เห็นชอบ กําหนดอัตราเงินเดือนให ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย หาญสมบัติ ในการปฏิบัติหนาที่ตําแหนง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ในอัตราเงินเดือนเดือนสุดทาย เดือนละ 45,620 บาท และใหเบิกจาย
จากงบดําเนินการ หมวด 300 ตามเสนอ
มอบหมายให มหาวิ ทยาลั ยดํ าเนิ นการยกร างคํ าสั่ งจ าง ผู ช ว ยศาสตราจารย สิ ท ธิ ชั ย หาญสมบั ติ
เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามตอไป
4.11 การถอนวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2552
ที่ประชุมเห็นชอบใหถอนวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2552 และมอบหมายใหเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย นําวาระการประชุมที่ถูกถอนในการประชุมครั้งนี้ ไปบรรจุเปนวาระในการประชุมครั้งตอไป
ดังนี้
วาระที่ 4.8 พิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย หลักเกณฑและวิธีการเปลี่ยนตําแหนง
การเปลี่ยนระดับตําแหนง และการตัดโอนตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ.2552
วาระที่ 4.9 พิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.2552
วาระที่ 4.10 พิจารณาการขอแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย หลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการไดมาซึ่ง
ผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
พ.ศ.2548
วาระที่ 4.11 พิจารณาการขอแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย การบริหารจัดการหนวยงานในกํากับ
มหาวิทยาลัยเทียบเทาคณะ พ.ศ.2550
ระเบียบวาระที่ 5 /………
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2552
สภามหาวิทยาลัยไดเห็นชอบเปลี่ยนแปลงกําหนดการประชุม จากเดิม กําหนดประชุมในวันพฤหัสบดี
สัปดาหที่ 4 ของเดือน เปลี่ยนแปลงเปน กําหนดประชุมในวันพุธ สัปดาหที่ 1 ของเดือน
สําหรับกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2552 ที่ประชุมเห็นชอบกําหนดประชุม
ในวัน พุธ ที่ 4 มี นาคม 2552 เวลา 09.00 น. ณ ห องประชุ ม สภามหาวิทยาลั ย ชั้ น 5 อาคารภู มิร าชภั ฏ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ปดประชุม

เวลา 13.30 น.

(นางสาวนิธวิ ดี คัณธานันท)
บันทึก/พิมพรายงานการประชุม

(ผูชวยศาสตราจารยสุบิน แกวยัง)
ตรวจ/ทานรายงานการประชุม

