
รายงานการประชมุคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ครัง้ท่ี 10 /2550  

วันที ่ 31  ตุลาคม  2550  
ณ   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  วิทยาเขตนาน  จังหวัดนาน  

.................................................................. 
รายนามผูมาประชมุ 

1. ศาสตราจารย ดร.เกษม จันทรแกว นายกสภามหาวิทยาลัย                                                
2. นายธีระวัฒน ภัทรานวัช อุปนายก  
3. ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย หาญสมบัติ  อธิการบดี  
4. แพทยหญิงศรีวรรณา พูลสรรพสิทธิ์ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                   
5. ผูชวยศาสตราจารยพูนศักด์ิ บุญสาลี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                              
6. นายนรินทร เหลาอารยะ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
7. อาจารย ดร.วิวรรธน มุขดี กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร                       
8. ผูชวยศาสตราจารยสุบิน แกวยัง กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร                          
9. ผูชวยศาสตราจารยจรูญ คําทิพย กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
10. อาจารยปริญญา บัววังโปง กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร                      
11. ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา มิ่งฉาย กรรมการจากคณาจารยประจํา                        
12. ผูชวยศาสตราจารยอุดมศักด์ิ บังเมฆ กรรมการจากคณาจารยประจํา 
13. ผูชวยศาสตราจารยอมร ชูเอียด กรรมการจากคณาจารยประจํา  
14. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิตพล ศศิธรานุวัฒน ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ        

    
 
รายนามผูไมมาประชมุ   

1. ศาสตราจารย ดร.สมบัติ กาญจนกิจ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                             ติดภารกิจ 
2. นายดิเรก กอนกลีบ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                   ติดภารกิจ              
3. นายมานพ ดีมี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  ติดภารกิจ        
4. นายเรืองชัย ทรัพยนิรันดร กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                             ติดภารกิจ 
5. รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ นพรัก กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  ติดภารกิจ 
6. นายพีระศักด์ิ พอจิต กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                             ติดภารกิจ 
7. นายวีระ รัตนศิริกุลชัย ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย       ติดภารกิจ 
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรชัย เศรษฐพรรค  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย                                     ติดภารกิจ   

 
 
 
 
 

รายนามผูเขารวมประชมุ ……/ 
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รายนามผูเขารวมประชมุ   
1. รองศาสตราจารยบุญมั่น ธนาศุภวัฒน  เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ 
2. นายพรไชย      สาครเสถียรกุล ผูชวยเลขานุการ  
3. นางสาวนิธิวดี คัณธานันท ผูชวยเลขานุการ 
4. นางสาวนิรชา คมสัน ผูชวยเลขานุการ 
5. นายดํารงค วงษพรวน ผูชวยเลขานุการ 

 

เปดประชมุ เวลา  09.30  น.  
 

ศาสตราจารย ดร.เกษม  จนัทรแกว  นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวเปดประชมุ และดําเนนิการตามระเบียบ         
วาระการประชมุ  

 

ระเบยีบวาระท่ี  1  เร่ืองประธานแจงเพ่ือทราบ 
 

  1.1   มอบหมายใหผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ีปฏิบัติหนาที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 10 / 2550  
 

ดวยรองอธิการบดีฝายบริหารและสิทธิประโยชน  เลขานกุารสภามหาวิทยาลัย  ติดภารกิจ ไมสามารถปฏิบัติ
หนาท่ีในการประชมุสภามหาวทิยาลัย  ครั้งท่ี  10 / 2550  ได   

ท่ีประชุมไดมอบหมายใหผูอาํนวยการสํานกังานอธกิารบด ีปฏิบัติหนาที่เลขานกุารสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  
10 / 2550  แทน   

 

 มติท่ีประชมุ เห็นชอบ  
 

  1.2   นายกสภามหาวทิยาลัย  มอบโลประกาศเกียรตคิุณ แด ผูชวยศาสตราจารยโศรตรยี   จุฑานนท  
 

ดวยผูชวยศาสตราจารยโศรตรีย   จุฑานนท  กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารยประจํา  ไดเกษียณอายุ
ราชการ และหมดวาระการดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยลง เมื่อวันท่ี  30  กันยายน  2550     

นายกสภามหาวิทยาลัย  ในนามสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ   ไดมอบโลประกาศเกียรติคุณ                        
แด ผูชวยศาสตราจารยโศรตรีย  จุฑานนท     

 

  1.3   กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ รวมยนืไวอาลัยใหนายแพทยชาญชยั  ศิลปอวยชยั 
 

ดวยนายแพทยชาญชัย    ศิลปอวยชัย   กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ผูทรงคุณวุฒิ ไดเสียชีวิตลง 
เมื่อวันท่ี  22  ตุลาคม 2550  ท่ีผานมา   

กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ไดรวมยืนไวอาลัย ใหนายแพทยชาญชัย   ศิลปอวยชัย     
และเพ่ือเปนการรําลึกถึงคุณงามความดีท่ี นายแพทยชาญชัย   ศิลปอวยชัย   ไดอุทิศเวลาอันมีคา  สรรสรางมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ   

 
1.4  อธิการบดี /...... 
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  1.4   อธิการบด ีรายงานผลการไปราชการ  ณ   University   of   North Texas  ประเทศสหรัฐอเมริกา  
 

ดวยเมื่อวันท่ี  17 – 27  ตุลาคม  2550  ที่ผานมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ พรอมดวยอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอีก   23   แหง  ไดเดินทางไป  University   of   North Texas  ประเทศสหรัฐอเมริกา  เพ่ือหารือ
ดานการขอความรวมมือในการพัฒนาอาจารยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ   

จากการเจรจาดังกลาว มหาวิทยาลัยราชภัฏ ไดรับความรวมมอืจากมหาวิทยาลัยอีก  7  แหง  สรุปไดดังนี ้ 
1. มหาวิทยาลัย  7  แหง  ยินดีท่ีจะรบับุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในการไปศึกษาตอระดับปริญญาเอก ทุก

สาขาที่มีการเปดสอน  โดยอาจารยของมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีจะไปศึกษาตอตองผานการพิจารณาจาก
มหาวิทยาลัยตนสังกัดตามมาตรฐานท่ีกําหนด   

2. เมื่อบุคลากรผานเกณฑการพิจารณาของมหาวิทยาลัยแลว   มหาวิทยาลัยท้ัง 7 แหง จะใหการสนับสนุน
ทุนการศึกษา และใหความอนุเคราะหดานการปรับลดคาธรรมเนียมการศึกษา  ฯลฯ  

 

ท่ีประชมุ  รับทราบ  
 

ระเบยีบวาระท่ี  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชมุ ครัง้ท่ี  9 / 2550 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดจัดทํารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9 / 2550 เมื่อวันท่ี 27 
กันยายน  2550   จํานวน  15  หนา  เรียบรอยแลว  จึงนําเสนอคณะกรรมการเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงาน   
การประชุม  

มติท่ีประชมุ รับรองรายงานการประชมุ ครั้งท่ี  9/ 2550   เมื่อวนัท่ี  27  กันยายน  2550  โดยใหมีการแกไข  ดังนี ้
1) วาระท่ี  5.4  มติท่ีประชมุ ใหแกไขเปน   

“อนุมัติ  แตงตั้งใหขาราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ   2  ราย  ดํารงตําแหนงทางวิชาการ               
ระดับผูชวยศาสตราจารย  ตามเสนอ ดังนี ้  

   1.  นางสาวสิริเนตร     วรรณจักร  อาจารย ระดับ  7     
        ดํารงตําแหนงทางวิชาการ  ระดับผูชวยศาสตราจารย  
                       ในสาขาวิชาการบัญช ี  ท้ังนี ้ ไมกอนวันท่ี  26  กันยายน  2549  
   2.  นางศศิพร    สุดใจ   อาจารย ระดับ  7  
        ดํารงตําแหนงทางวิชาการ  ระดับผูชวยศาสตราจารย  
                       ในสาขาวชิาการบัญชี  ทั้งนี ้ ไมกอนวันท่ี  9  พฤศจิกายน  2548” 

2) วาระท่ี  5.6  มติท่ีประชุม ขอ  2  ใหแกไขเปน 
“2.  เห็นชอบให  สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน  เปนหนวยงานอยูภายใต 
สํานักงานอธิการบดี   สวนการบริหารจัดการนั้น  มอบหมายให อธิการบดีเปนผูพิจารณา  
 
 

3)  วาระที่  5.11 /...... 
 



 4

 
3) วาระท่ี  5.11  มติที่ประชมุ ใหแกไขเปน  

“มติท่ีประชมุ   ไมพิจารณา การทบทวนระเบียบสภามหาวิทยาลัย วาดวย การจายเงินประจําตําแหนงผูบริหาร          
สวนราชการและผูดํารงตําแหนงทางวิชาการในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2549  
มอบหมายให  มหาวทิยาลัยกลับไปบริหารจัดการ  และดําเนินการพิจารณาหาแนวทางการดําเนินงาน  เรื่อง   
การจายเงินประจํา ตําแหนงผูบริหารสวนราชการและผูดํารงตําแหนงทางวิชาการในมหาวิทยาลัย  หากไดขอสรุป
อยางไร ใหนาํเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพิจารณา”    

 

ระเบยีบวาระท่ี  3  เร่ืองสบืเนื่อง 
 

3.2  ขออนมุัตแิตงต้ังใหอาจารยประจําตามสัญญา ดาํรงตําแหนงทางวชิาการ  
ระดับผูชวยศาสตราจารย  

 

ความเปนมา ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ในคราวการประชุม ครั้งที่ 5 / 2550  เมื่อวันท่ี  
27  กรกฎาคม  2550  ไดพิจารณาผลการตรวจประเมินผลงานทางวิชาการของผูทรงคุณวุฒิแลว มีมติเห็นชอบให 
นางสาวสุพิชญา   โคทวี   อาจารยประจําตามสัญญา  เทียบระดับ  4  สังกัดคณะครุศาสตร  ดํารงตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย    

ตามมติคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี  8 / 2550  เมื่อวันท่ี  16  สิงหาคม  2550 ท่ีประชุมไดมีมติ
รับทราบผลการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ของนางสาวสุพิชญา   โคทวี  และไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัย
ตรวจสอบขอบังคับท่ีเก่ียวของ และพิจารณากําหนดคาตอบแทน  และจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9 / 
2550  เมื่อวันท่ี  27  กันยายน  2550  ท่ีประชุมไดเห็นชอบขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย  การกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการของพนักงานสายวิชาการ พ.ศ.2550  และประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราเงินประจําตําแหนงทาง
วิชาการและเงินคาตอบแทนรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง ของพนักงานสายวิชาการผูดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  เรียบรอยแลว บัดนี้  จึงขอนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติแตงตั้ง                 
ให นางสาวสุพิชญา   โคทวี  ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
ท้ังนี ้ ไมกอนวันท่ี  5  กันยายน  2549     

ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ แตงต้ังให นางสาวสุพิชญา   โคทว ี  อาจารยประจําตามสัญญา  เทียบระดับ  4   
สังกัดคณะครุศาสตร  ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  ท้ังนี้  ไมกอนวันท่ี  5  
กันยายน  2549     

มติท่ีประชุม อนุมัติ แตงต้ังให นางสาวสุพิชญา   โคทวี   อาจารยประจําตามสัญญา  เทียบระดับ  4  สังกัดคณะครุศาสตร  
ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  ทั้งนี ้ ไมกอนวันท่ี  5  กันยายน  2549  ตามเสนอ  

 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  4  /........ 
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ระเบยีบวาระท่ี  4  เร่ืองแจงเพ่ือทราบ 
 

4.1 บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  เรื่อง  วาระการดํารงตําแหนงคณบดี  
 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดขอหารอืปญหาขอกฎหมายเกี่ยวกับวาระการดาํรงตําแหนงคณบดี และสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎกีาไดขอใหกระทรวงศกึษาธกิาร (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏอุตรดิตถ) แตงต้ังผูแทนไปชีแ้จงขอเท็จจริงนั้น  บัดนี้  คณะกรรมการกฤษฎกีา (คณะที ่8) ไดพิจารณาขอหารือ
ดังกลาว และมีความเห็นปรากฏตามบันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาท่ีไดสงมาดวยนี ้ อนึ่ง  สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎกีาไดแจงผลการพิจารณาไปยงัสํานักเลขาธิการคณะรฐัมนตรเีพ่ือทราบตามระเบียบดวยแลว  

  เนื้อหาโดยสรุปม ี 2  ประเด็นดังนี ้ 
ประเด็นที ่ 1  ภายหลังจากเกษียณอายุราชการแลว  นายวรีวุฒิ  พรหมมา สามารถดํารงตําแหนงคณบดีคณะ
เกษตรศาสตรตอไปจนครบวาระท่ียังเหลืออยูอีกไดหรอืไม     

เห็นวา เนื่องจากมาตรา 37 มาตรา 38 และมาตรา 42 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภฏั พ.ศ.2547 
ไมไดกําหนดคุณสมบัติของคณบดีวาตองเปนขาราชการพลเรอืนในสถาบันอดุมศกึษา ซึ่งแตกตางจากตําแหนงผูชวย
อธิการบดีท่ีมาตรา 32 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  ไดบัญญัติไวอยางชัดเจนวา
อธกิารบดีตองแตงต้ังผูชวยอธิการบดีจากขาราชการพลเรือนในมหาวทิยาลัย  นอกจากนี้ การเกษยีณอายุราชการยัง
มใิชเหตุที่ทําใหพนจากตําแหนงคณบดี ตามมาตรา 30 ประกอบกับมาตรา  38  วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  กําหนดไวอกีดวย ดังนั้น  ภายหลังจากเกษียณอายรุาชการแลว นายวรีวุฒิ   พรหมมา  
จึงสามารถดํารงตําแหนงคณบดีคณะเกษตรศาสตรตอไปจนครบวาระได  
ประเด็นที ่ 2  ถาสามารถดํารงตําแหนงตอไปได มหาวิทยาลัยจะตองจายคาตอบแทนอยางไรและตองประเมินผลการ
ปฏบัิติงานกอนหรอืไมนั้น     

เห็นวา  เมื่อนายวีรวุฒ ิ  พรหมมา ไดปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงคณบดีใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
ยอมมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงตามพระราชกฤษฎีกา   การไดรับเงินประจําตําแหนงของขาราชการและผูดํารง
ตําแหนงบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ พ.ศ.2538  และอาจไดรับคาตอบแทนอื่นเพ่ิมเติมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดอีก           
ก็ได  สวนการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น  ยอมเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยตามมาตรา  39  แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  

 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  5  /....... 
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ระเบยีบวาระท่ี  5  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา  
 

5.1 การแตงตัง้คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะเกษตรศาสตร                               
และคณบดคีณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  

 

ดวย  นายวีรวฒุิ   พรหมมา  ไดขอลาออกจากตาํแหนงคณบดคีณะเกษตรศาสตร  ต้ังแตวันท่ี  1  ตุลาคม  
2550  ซึ่งอธกิารบดีไดอนมุัตแิลว  เมื่อวนัท่ี  2  ตุลาคม  2550   ในการนี ้ มหาวิทยาลัยไดออกคําสั่งแตตั้งรักษาการ
คณบดีคณะเกษตรศาสตร   ซึ่งไดแก  นายสมภพ   พัทดิพันธ  ตําแหนง อาจารย  ระดับ  7   

ประกอบกับ ผูชวยศาสตราจารยจรูญ   คําทิพย   คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดขอลาออก
จากตําแหนงคณบดี ตั้งแตวันที่  1  พฤศจิกายน  2550   

เพ่ือใหการดําเนินการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะเกษตรศาสตร และคณบดีคณะมนษุยศาสตร
และสังคมศาสตร  เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย  วาดวย หลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการไดมาซึ่งคณบดี พ.ศ.
2548  จึงขอหารือสภามหาวทิยาลัยเพ่ือพิจารณาเสนอชือ่คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร และคณบดี
คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร  เพ่ือมหาวิทยาลัยจักไดดําเนินการตามขอบังคับตอไป  

มติท่ีประชมุ  เห็นชอบ  แตงต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร และคณบดีคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  ดังนี ้ 

                   1.  ผูชวยศาสตราจารยพนูศกัด์ิ    บุญสาลี    ประธานกรรมการ 
       (กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถผูทรงคุณวฒุิ) 
  2.  ผูชวยศาสตราจารยสุบิน  แกวยัง   กรรมการ 
        (กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถจากผูดํารงตําแหนงผูบริหาร) 
  3.  ผูชวยศาสตราจารยอุดมศกัด์ิ   บังเมฆ   กรรมการ 
      (กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถจากผูแทนคณาจารย) 
  4.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิตพล  ศศธิรานวุัฒน  กรรมการ 
        (ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ) 
  ๕.  นายปริญญา  บัววังโปง     กรรมการและเลขานุการ 
        (ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด)ี 
 

5.2 การสรรหาผูอํานวยการหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยเทียบเทาคณะ   
       ตําแหนง  ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ  

 

ความเปนมา ดวยคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยเทียบเทาคณะไดดําเนินการตาม 
ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ   เรื่อง  ข้ันตอน วิธีการ ระยะเวลาในการสรรหาการ  รับสมัคร และการเสนอชื่อ
ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ  เรียบรอยแลว  จึงขอนําเสนอบัญชีรายชื่อผูเขารับการสรรหาเพ่ือดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาต ิ ตอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา  

ท้ังนี ้ /........ 
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ท้ังนี้  ที่ประชุมไดแตงตั้งคณะกรรมการอาํนวยการ ในการลงมติเพ่ือพิจารณาเลือกผูสมควรดํารงตําแหนง

ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาต ิ จํานวน  3  คน  ไดแก  1.  คุณนรินทร  เหลาอาระ  2.  ผูชวยศาสตราจารยอมร   ชูเอยีด  
และ  3.ผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิตพล   ศศธิรานวุัฒน     

ประเด็นนําเสนอ พิจารณา บัญชรีายชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงผูอาํนวยการวิทยาลัยนานาชาติ  ไดแก  
  1.  อาจารยนิภา    สนสอาดจิต              อาจารย  ระดับ  7  
  2.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยงยุทธ   อนิทจกัร    ผูชวยศาสตราจารย ระดับ  8  
มติท่ีประชมุ  เห็นชอบ แตงต้ังผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ   ไดแก  อาจารยนิภา   สนสอาดจิต    

อาจารยระดับ  7  ดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ   ท้ังนี ้  ตั้งแตวันท่ี  31  ตุลาคม  2550  เปนตนไป  
 

5.3  ขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา ขอกําหนดตาํแหนงและแตงต้ัง 
     ใหดาํรงตําแหนงทางวชิาการ ระดบัผูชวยศาสตราจารย  

 

ความเปนมา เนื่องดวยศาสตราจารย ดร.สมบัติ    กาญจนกิจ  ติดภารกิจราชการ ไมสามารถมาประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถครั้งนี้ได   จึงขอใหรองศาสตราจารยบุญมั่น   ธนาศุภวัฒน  เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาผลงาน
ทางวิชาการ เขารวมประชุมเพ่ือนําเสนอการพิจารณาผลงานทางวิชาการแทน     

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ในคราวการประชุมครั้งท่ี 7 / 2550  เมื่อวันท่ี  
28  กันยายน  2550  ไดพิจารณาผลการตรวจประเมินผลงานทางวิชาการของผูทรงคุณวุฒิแลว  มีมติเห็นชอบให
ขาราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  จํานวน  2  ราย  เปนผูมีคุณสมบัติท่ีจะไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย   

ประเด็นนําเสนอ   ขออนุมัติ แตงตั้งใหขาราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  2  ราย   ดํารงตําแหนงทางวิชาการ               
ระดับผูชวยศาสตราจารย  ดังนี้     
1.  นางสาวพวงรัตน    รอดมณี     อาจารย  ระดับ  7      คณะครุศาสตร  
2. นางสุภาวณิี    สัตยาภรณ    อาจารย  ระดับ  7       คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

มติท่ีประชุม อนุมัติ  แตงตั้งใหขาราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ   2  ราย   ดํารงตําแหนงทางวิชาการ               
ระดับผูชวยศาสตราจารย  ตามเสนอ ดังนี ้  
1.  นางสาวพวงรัตน    รอดมณี     อาจารย  ระดับ  7      คณะครุศาสตร  
     ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ท้ังนี ้ ไมกอนวันที ่ 4  กันยายน  2549 
2. นางสุภาวณิี    สัตยาภรณ    อาจารย  ระดับ  7       คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
     ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชาคณิตศาสตร  ท้ังนี้  ไมกอนวันที ่ 29  กรกฎาคม  2549  
 
 
 
 
 
 
 

5.4  /………… 
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5.4   (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง การเบิกจายเงนิชดเชยในการใชพาหนะสวนตัว 
 ในการเดินทางไปราชการ  

 

ความเปนมา ตามท่ีกระทรวงการคลังไดกําหนดระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวย การเบิกคาใชจายในการเดินทาง             
ไปราชการ พ.ศ.2550  เพ่ือใหสวนราชการถือปฏิบัติ    

มหาวิทยาลัยจึงขอนําเสนอ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย  เรื่อง  การเบิกจายเงินชดเชยในการใชพาหนะ
สวนตัวในการเดินทางไปราชการ ตอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ   ท้ังนี้  (ราง) 
ประกาศดังกลาว ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ในคราวการประชุม ครั้งท่ี 5 / 2550  เมื่อ
วันท่ี  30  สิงหาคม   2550  เรียบรอยแลว  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจาณาใหความเห็นชอบ    

ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ  (ราง)  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง  การเบิกจายเงินชดเชยในการใชยานพาหนะสวนตัว   
ในการเดินทางไปราชการ  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง  การเบิกจายเงินชดเชยในการใชยานพาหนะสวนตัวในการเดินทางไป
ราชการ   ตามเสนอ  

 

ระเบยีบวาระท่ี   6   เร่ืองอื่นๆ   
 

6.1  สอบถามความคบืหนา เรื่อง  การดําเนินการปรับฐานเงินเดือน  และการเลื่อนขั้นเงินเดือน  ใหอาจารย
ประจําตามสัญญา และพนกังานตามสญัญา มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ  

 

ประธานสภาคณาจารยและขาราชการแจงตอท่ีประชุมวา  ดวยมีอาจารยประจําตามสญัญา และพนกังานตาม
สัญญา สอบถามเรือ่งการดําเนนิการปรบัฐานเงนิเดือน และการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหบุคลากรของมหาวทิยาลัย   
ประจําปงบประมาณ 2550   วามีความคืบหนาอยางไร  ท้ังนี ้ ขอใหมหาวิทยาลัยเรงดําเนนิการในเรือ่งดังกลาวดวย   

 

มติท่ีประชมุ  มอบหมายให มหาวิทยาลัยติดตาม และประสานดําเนินการตอไป  
  

6.2   กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี  11 / 2550  
 

  สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  ครั้งที่  11 / 2550        
ในวันจันทรที่  26  พฤศจิกายน  2550    เวลา  14.00  น.  ณ  หองประชมุสภามหาวิทยาลัย  ชั้น  5  อาคารภูมริาชภัฏ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ      

 

 ท่ีประชมุ รับทราบ 
 
 
 
 

ปดประชุม   /.......... 
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ปดประชมุ   เวลา   11.00   น.   
 
 
              นางสาวนิธิวดี   คัณธานันท   
         บันทึก / พิมพ รายงานการประชมุ 
 
                

          ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรชัย   เศรษฐพรรค   
            ตรวจ / ทาน รายงานการประชมุ  
 
 
 
หมายเหต ุ   รายงานการประชุม วาระที่  3.1  ไมสามารถเปดเผยได  
 
 


