รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ครัง้ ที่ 10 /2550
วันที่ 31 ตุลาคม 2550
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วิทยาเขตนาน จังหวัดนาน
..................................................................
รายนามผูม าประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ศาสตราจารย ดร.เกษม
นายธีระวัฒน
ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย
แพทยหญิงศรีวรรณา
ผูชวยศาสตราจารยพูนศักดิ์
นายนรินทร
อาจารย ดร.วิวรรธน
ผูชวยศาสตราจารยสุบิน
ผูชวยศาสตราจารยจรูญ
อาจารยปริญญา
ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา
ผูชวยศาสตราจารยอุดมศักดิ์
ผูชวยศาสตราจารยอมร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิตพล

รายนามผูไมมาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ศาสตราจารย ดร.สมบัติ
นายดิเรก
นายมานพ
นายเรืองชัย
รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ
นายพีระศักดิ์
นายวีระ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรชัย

จันทรแกว
ภัทรานวัช
หาญสมบัติ
พูลสรรพสิทธิ์
บุญสาลี
เหลาอารยะ
มุขดี
แกวยัง
คําทิพย
บัววังโปง
มิ่งฉาย
บังเมฆ
ชูเอียด
ศศิธรานุวัฒน

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายก
อธิการบดี
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการจากคณาจารยประจํา
กรรมการจากคณาจารยประจํา
กรรมการจากคณาจารยประจํา
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ

กาญจนกิจ
กอนกลีบ
ดีมี
ทรัพยนิรันดร
นพรัก
พอจิต
รัตนศิริกุลชัย
เศรษฐพรรค

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

รายนามผูเขารวมประชุม ……/
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รายนามผูเขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

รองศาสตราจารยบุญมั่น
นายพรไชย
นางสาวนิธิวดี
นางสาวนิรชา
นายดํารงค

ธนาศุภวัฒน
สาครเสถียรกุล
คัณธานันท
คมสัน
วงษพรวน

เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

เปดประชุม เวลา 09.30 น.
ศาสตราจารย ดร.เกษม จันทรแกว นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบ
วาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงเพื่อทราบ
1.1 มอบหมายใหผอู ํานวยการสํานักงานอธิการบดี ปฏิบัติหนาที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10 / 2550
ดวยรองอธิการบดีฝายบริหารและสิทธิประโยชน เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ติดภารกิจ ไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10 / 2550 ได
ที่ประชุมไดมอบหมายใหผูอาํ นวยการสํานักงานอธิการบดี ปฏิบัตหิ นาที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่
10 / 2550 แทน
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

1.2 นายกสภามหาวิทยาลัย มอบโลประกาศเกียรติคุณ แด ผูช ว ยศาสตราจารยโศรตรีย จุฑานนท
ดวยผูชวยศาสตราจารยโศรตรีย จุฑานนท กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารยประจํา ไดเกษียณอายุ
ราชการ และหมดวาระการดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยลง เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2550
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ในนามสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ ได ม อบโล ป ระกาศเกี ย รติ คุ ณ
แด ผูชวยศาสตราจารยโศรตรีย จุฑานนท
1.3 กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ รวมยืนไวอาลัยใหนายแพทยชาญชัย ศิลปอวยชัย
ดวยนายแพทยชาญชัย ศิลปอวยชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ผูทรงคุณวุฒิ ไดเสียชีวิตลง
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2550 ที่ผานมา
กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ อุ ตรดิ ตถ ได ร ว มยื น ไว อ าลั ย ให น ายแพทย ช าญชั ย ศิ ล ปอวยชั ย
และเพื่อเปนการรําลึกถึงคุณงามความดีที่ นายแพทยชาญชัย ศิลปอวยชัย ไดอุทิศเวลาอันมีคา สรรสรางมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ
1.4 อธิการบดี /......
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1.4 อธิการบดี รายงานผลการไปราชการ ณ University of North Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา
ดวยเมื่อวันที่ 17 – 27 ตุลาคม 2550 ที่ผานมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ พรอมดวยอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอีก 23 แหง ไดเดินทางไป University of North Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อ หารือ
ดานการขอความรวมมือในการพัฒนาอาจารยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จากการเจรจาดังกลาว มหาวิทยาลัยราชภัฏ ไดรับความรวมมือจากมหาวิทยาลัยอีก 7 แหง สรุปไดดังนี้
1. มหาวิทยาลัย 7 แหง ยินดีที่จ ะรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในการไปศึกษาตอระดับปริญญาเอก ทุก
สาขาที่ มี ก ารเป ด สอน โดยอาจารย ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ที่ จ ะไปศึ ก ษาต อ ต อ งผ า นการพิ จ ารณาจาก
มหาวิทยาลัยตนสังกัดตามมาตรฐานทีก่ ําหนด
2. เมื่ อ บุ ค ลากรผ า นเกณฑ ก ารพิ จ ารณาของมหาวิ ทยาลั ย แล ว มหาวิ ทยาลั ย ทั้ ง 7 แห ง จะให ก ารสนั บ สนุ น
ทุนการศึกษา และใหความอนุเคราะหดานการปรับลดคาธรรมเนียมการศึกษา ฯลฯ
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 9 / 2550
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดจัดทํารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9 / 2550 เมื่อวัน ที่ 27
กันยายน 2550 จํานวน 15 หนา เรียบรอยแลว จึงนําเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงาน
การประชุม
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/ 2550 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2550 โดยใหมีการแกไข ดังนี้
1) วาระที่ 5.4 มติที่ประชุม ใหแกไขเปน
“อนุ มั ติ แต ง ตั้ งให ข าราชการสั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ 2 ราย ดํ ารงตํ า แหน ง ทางวิ ช าการ
ระดับผูชวยศาสตราจารย ตามเสนอ ดังนี้
1. นางสาวสิริเนตร วรรณจักร
อาจารย ระดับ 7
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย
ในสาขาวิชาการบัญชี ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ 26 กันยายน 2549
2. นางศศิพร สุดใจ
อาจารย ระดับ 7
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย
ในสาขาวิชาการบัญชี ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ 9 พฤศจิกายน 2548”
2) วาระที่ 5.6 มติที่ประชุม ขอ 2 ใหแกไขเปน
“2. เห็นชอบให สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน เปนหนวยงานอยูภายใต
สํานักงานอธิการบดี สวนการบริหารจัดการนั้น มอบหมายให อธิการบดีเปนผูพิจารณา

3) วาระที่ 5.11 /......
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3) วาระที่ 5.11 มติที่ประชุม ใหแกไขเปน
“มติที่ประชุม ไมพิจารณา การทบทวนระเบียบสภามหาวิทยาลัย วาดวย การจายเงินประจําตําแหนงผูบริหาร
สวนราชการและผูดํารงตําแหนงทางวิชาการในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2549
มอบหมายให มหาวิทยาลัยกลับไปบริหารจัดการ และดําเนินการพิจารณาหาแนวทางการดําเนินงาน เรื่อง
การจายเงินประจํา ตําแหนงผูบริหารสวนราชการและผูดํารงตําแหนงทางวิชาการในมหาวิทยาลัย หากไดขอสรุป
อยางไร ใหนาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา”
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.2 ขออนุมัตแิ ตงตัง้ ใหอาจารยประจําตามสัญญา ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ระดับผูชวยศาสตราจารย
ความเปนมา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ในคราวการประชุม ครั้งที่ 5 / 2550 เมื่อวันที่
27 กรกฎาคม 2550 ไดพิจารณาผลการตรวจประเมินผลงานทางวิชาการของผูทรงคุณวุฒิแลว มีมติเห็น ชอบให
นางสาวสุพิช ญา โคทวี อาจารย ประจําตามสัญ ญา เที ย บระดับ 4 สังกั ดคณะครุศาสตร ดํารงตํ าแหนงผู ชว ย
ศาสตราจารย
ตามมติคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8 / 2550 เมื่อ วันที่ 16 สิงหาคม 2550 ที่ประชุม ไดมีม ติ
รับ ทราบผลการพิ จารณาตําแหน งทางวิ ชาการ ของนางสาวสุพิช ญา โคทวี และไดม อบหมายให มหาวิ ทยาลั ย
ตรวจสอบขอบังคับที่เกี่ย วขอ ง และพิจารณากําหนดคาตอบแทน และจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9 /
2550 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2550 ที่ประชุมไดเห็นชอบขอ บังคับมหาวิทยาลัย วาดวย การกําหนดตําแหนงทาง
วิช าการของพนัก งานสายวิช าการ พ.ศ.2550 และประกาศสภามหาวิ ทยาลัย เรื่อ ง อั ตราเงิน ประจําตําแหนง ทาง
วิชาการและเงินคาตอบแทนรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง ของพนักงานสายวิชาการผูดํารงตําแหนงทาง
วิช าการ มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ อุ ตรดิ ตถ เรี ย บร อยแล ว บั ดนี้ จึ ง ขอนํ าเสนอสภามหาวิท ยาลั ย เพื่ ออนุ มั ติแ ต งตั้ ง
ให นางสาวสุพิชญา โคทวี ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ 5 กันยายน 2549
ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ แตงตั้งให นางสาวสุพิชญา โคทวี อาจารยประจําตามสัญญา เทียบระดับ 4
สังกัดคณะครุศาสตร ดํารงตํ าแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ 5
กันยายน 2549
มติที่ประชุม อนุมัติ แตงตั้งให นางสาวสุพิชญา โคทวี อาจารยประจําตามสัญญา เทียบระดับ 4 สังกัดคณะครุศ าสตร
ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ 5 กันยายน 2549 ตามเสนอ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจงเพื่อทราบ
4.1 บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง วาระการดํารงตําแหนงคณบดี
ตามที่มหาวิทยาลัยไดขอหารือปญหาขอกฎหมายเกี่ยวกับวาระการดํารงตําแหนงคณบดี และสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาไดขอใหกระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ) แตงตั้งผูแทนไปชีแ้ จงขอเท็จจริงนั้น บัดนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 8) ไดพิจารณาขอหารือ
ดังกลาว และมีความเห็นปรากฏตามบันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ไดสงมาดวยนี้ อนึ่ง สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาไดแจงผลการพิจารณาไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบตามระเบียบดวยแลว
เนื้อหาโดยสรุปมี 2 ประเด็นดังนี้
ประเด็นที่ 1 ภายหลังจากเกษียณอายุราชการแลว นายวีรวุฒิ พรหมมา สามารถดํารงตําแหนงคณบดีคณะ
เกษตรศาสตรตอไปจนครบวาระทีย่ ังเหลืออยูอ ีกไดหรือไม
เห็นวา เนื่องจากมาตรา 37 มาตรา 38 และมาตรา 42 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
ไมไดกําหนดคุณสมบัติของคณบดีวาตองเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งแตกตางจากตําแหนงผูชว ย
อธิการบดีที่มาตรา 32 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ไดบญ
ั ญัติไวอยางชัดเจนวา
อธิการบดีตองแตงตั้งผูชว ยอธิการบดีจากขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ การเกษียณอายุราชการยัง
มิใชเหตุที่ทําใหพนจากตําแหนงคณบดี ตามมาตรา 30 ประกอบกับมาตรา 38 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 กําหนดไวอกี ดวย ดังนั้น ภายหลังจากเกษียณอายุราชการแลว นายวีรวุฒิ พรหมมา
จึงสามารถดํารงตําแหนงคณบดีคณะเกษตรศาสตรตอไปจนครบวาระได
ประเด็นที่ 2 ถาสามารถดํารงตําแหนงตอไปได มหาวิทยาลัยจะตองจายคาตอบแทนอยางไรและตองประเมินผลการ
ปฏิบัตงิ านกอนหรือไมน้นั
เห็นวา เมื่อนายวีรวุฒิ พรหมมา ไดปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงคณบดีใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ยอมมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงตามพระราชกฤษฎีกา การไดรับเงินประจําตําแหนงของขาราชการและผูดํารง
ตําแหนงบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ พ.ศ.2538 และอาจไดรับคาตอบแทนอื่นเพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัย กําหนดอีก
ก็ไ ด ส ว นการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติงานนั้ น ยอ มเป น ไปตามขอ บั งคั บของมหาวิ ทยาลั ย ตามมาตรา 39 แห ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
มติที่ประชุม

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 การแตงตัง้ คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะเกษตรศาสตร
และคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ดวย นายวีรวุฒิ พรหมมา ไดขอลาออกจากตําแหนงคณบดีคณะเกษตรศาสตร ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม
2550 ซึ่งอธิการบดีไดอนุมัตแิ ลว เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2550 ในการนี้ มหาวิทยาลัยไดออกคําสั่งแตตั้งรักษาการ
คณบดีคณะเกษตรศาสตร ซึ่งไดแก นายสมภพ พัทดิพันธ ตําแหนง อาจารย ระดับ 7
ประกอบกับ ผูช ว ยศาสตราจารยจรูญ คําทิพย คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดขอลาออก
จากตําแหนงคณบดี ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550
เพื่อใหการดําเนินการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะเกษตรศาสตร และคณบดีคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย หลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการไดมาซึ่งคณบดี พ.ศ.
2548 จึงขอหารือสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเสนอชือ่ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร และคณบดี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เพื่อมหาวิทยาลัยจักไดดําเนินการตามขอบังคับตอไป
มติที่ประชุม
เห็นชอบ แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร และคณบดีคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ดังนี้
1. ผูชว ยศาสตราจารยพนู ศักดิ์
บุญสาลี
ประธานกรรมการ
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถผูทรงคุณวุฒิ)
2. ผูชว ยศาสตราจารยสุบิน
แกวยัง
กรรมการ
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถจากผูดํารงตําแหนงผูบริหาร)
3. ผูชว ยศาสตราจารยอุดมศักดิ์ บังเมฆ
กรรมการ
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถจากผูแทนคณาจารย)
4. ผูชว ยศาสตราจารย ดร.อชิตพล ศศิธรานุวัฒน
กรรมการ
(ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ)
๕. นายปริญญา บัววังโปง
กรรมการและเลขานุการ
(ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี)
5.2 การสรรหาผูอํานวยการหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยเทียบเทาคณะ
ตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
ความเปนมา ดวยคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยเทียบเทาคณะไดดําเนินการตาม
ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง ขั้น ตอน วิธีการ ระยะเวลาในการสรรหาการ รับสมัคร และการเสนอชื่อ
ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ เรี ย บร อ ยแลว จึ งขอนําเสนอบัญ ชีร ายชื่อผู เข ารั บการสรรหาเพื่ อดํ ารงตํ าแหน ง
ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ทั้งนี้ /........
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ทั้งนี้ ที่ประชุมไดแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ ในการลงมติเพื่อพิจารณาเลือกผูส มควรดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ จํานวน 3 คน ไดแก 1. คุณนรินทร เหลาอาระ 2. ผูชว ยศาสตราจารยอมร ชูเอียด
และ 3.ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.อชิตพล ศศิธรานุวัฒน
ประเด็นนําเสนอ พิจารณา บัญชีรายชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงผูอ าํ นวยการวิทยาลัยนานาชาติ ไดแก
1. อาจารยนิภา สนสอาดจิต
อาจารย ระดับ 7
2. ผูชว ยศาสตราจารย ดร.ยงยุทธ อินทจักร
ผูชว ยศาสตราจารย ระดับ 8
มติที่ประชุม
เห็นชอบ แตงตั้งผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ ไดแก อาจารยนิภา สนสอาดจิต
อาจารยระดับ 7 ดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 31 ตุลาคม 2550 เปนตนไป
5.3 ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ขอกําหนดตําแหนงและแตงตัง้
ใหดาํ รงตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชว ยศาสตราจารย
ความเปนมา เนื่องดวยศาสตราจารย ดร.สมบัติ กาญจนกิจ ติดภารกิจ ราชการ ไมส ามารถมาประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถครั้งนี้ได จึงขอใหรองศาสตราจารยบุญมั่น ธนาศุภวัฒน เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาผลงาน
ทางวิชาการ เขารวมประชุมเพื่อนําเสนอการพิจารณาผลงานทางวิชาการแทน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ในคราวการประชุมครั้งที่ 7 / 2550 เมื่อ วัน ที่
28 กันยายน 2550 ไดพิจารณาผลการตรวจประเมินผลงานทางวิช าการของผูทรงคุณ วุฒิแ ลว มีมติเห็นชอบให
ขาราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ จํานวน 2 ราย เปนผูมีคุณสมบัติที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย
ประเด็นนําเสนอ ขออนุมั ติ แต งตั้ งให ขาราชการสั งกัดมหาวิ ทยาลัย ราชภั ฏ อุตรดิตถ 2 ราย ดํ ารงตํ าแหนง ทางวิ ชาการ
ระดับผูชวยศาสตราจารย ดังนี้
1. นางสาวพวงรัตน รอดมณี
อาจารย ระดับ 7 คณะครุศาสตร
2. นางสุภาวิณี สัตยาภรณ
อาจารย ระดับ 7 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มติที่ประชุม อนุ มั ติ แต ง ตั้ งให ขาราชการสั งกั ด มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ อุ ต รดิ ตถ 2 ราย ดํ ารงตํ า แหน ง ทางวิ ช าการ
ระดับผูชวยศาสตราจารย ตามเสนอ ดังนี้
1. นางสาวพวงรัตน รอดมณี
อาจารย ระดับ 7 คณะครุศาสตร
ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ 4 กันยายน 2549
2. นางสุภาวิณี สัตยาภรณ
อาจารย ระดับ 7 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาคณิตศาสตร ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ 29 กรกฎาคม 2549
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5.4 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเบิกจายเงินชดเชยในการใชพาหนะสวนตัว
ในการเดินทางไปราชการ
ความเปนมา ตามที่ ก ระทรวงการคลัง ไดกํ าหนดระเบี ยบกระทรวงการคลัง วาดว ย การเบิก คาใชจ ายในการเดิ นทาง
ไปราชการ พ.ศ.2550 เพื่อใหสวนราชการถือปฏิบัติ
มหาวิทยาลั ยจึง ขอนําเสนอ (ราง) ประกาศมหาวิ ทยาลัย เรื่อง การเบิ ก จายเงิ นชดเชยในการใชพาหนะ
สวนตัวในการเดินทางไปราชการ ตอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจ ารณาใหความเห็นชอบ ทั้งนี้ (ราง)
ประกาศดังกลาว ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวการประชุม ครั้งที่ 5 / 2550 เมื่อ
วันที่ 30 สิงหาคม 2550 เรียบรอยแลว จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจาณาใหความเห็นชอบ
ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเบิก จายเงินชดเชยในการใชยานพาหนะสวนตัว
ในการเดินทางไปราชการ
มติที่ประชุม เห็นชอบ ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเบิกจายเงินชดเชยในการใชยานพาหนะสวนตัวในการเดินทางไป
ราชการ ตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 สอบถามความคืบหนา เรื่อง การดําเนินการปรับฐานเงินเดือน และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ใหอาจารย
ประจําตามสัญญา และพนักงานตามสัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการแจงตอที่ประชุมวา ดวยมีอาจารยประจําตามสัญญา และพนักงานตาม
สัญญา สอบถามเรือ่ งการดําเนินการปรับฐานเงินเดือน และการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ประจําปงบประมาณ 2550 วามีความคืบหนาอยางไร ทั้งนี้ ขอใหมหาวิทยาลัยเรงดําเนินการในเรือ่ งดังกลาวดวย
มติที่ประชุม

มอบหมายให มหาวิทยาลัยติดตาม และประสานดําเนินการตอไป
6.2 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11 / 2550

สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีก ารประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ครั้งที่ 11 / 2550
ในวันจันทรที่ 26 พฤศจิกายน 2550 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารภูมริ าชภัฏ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ที่ประชุม

รับทราบ

ปดประชุม /..........
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ปดประชุม เวลา 11.00 น.

นางสาวนิธิวดี คัณธานันท
บันทึก / พิมพ รายงานการประชุม

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรชัย เศรษฐพรรค

ตรวจ / ทาน รายงานการประชุม

หมายเหตุ รายงานการประชุม วาระที่ 3.1 ไมสามารถเปดเผยได

