
 
รายงานการประชมุคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ครัง้ท่ี 11 / 2550  
วันที ่ 26  พฤศจกิายน  2550  

ณ   หองประชมุสภามหาวิทยาลัย  ชัน้  5  
.................................................................. 

รายนามผูมาประชมุ 
1. ศาสตราจารย ดร.เกษม จันทรแกว นายกสภามหาวิทยาลัย                                                
2. นายธีระวัฒน ภัทรานวัช อุปนายก  
3. แพทยหญิงศรีวรรณา พูลสรรพสิทธิ์ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                   
4. ผูชวยศาสตราจารยพูนศักด์ิ บุญสาลี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                              
5. ศาสตราจารย ดร.สมบัติ กาญจนกิจ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                              
6. นายพีระศักด์ิ พอจิต กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                              
7. นายวีระ รัตนศิริกุลชัย ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย        
8. อาจารย ดร.วิวรรธน มุขดี กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร                       
9. ผูชวยศาสตราจารยสุบิน แกวยัง กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร                          
10. ผูชวยศาสตราจารยจรูญ คําทิพย กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
11. อาจารยปริญญา บัววังโปง กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร                      
12. ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา มิ่งฉาย กรรมการจากคณาจารยประจํา                        
13. ผูชวยศาสตราจารยอุดมศักด์ิ บังเมฆ กรรมการจากคณาจารยประจํา 
14. ผูชวยศาสตราจารยอมร ชูเอียด กรรมการจากคณาจารยประจํา  
15. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิตพล ศศิธรานุวัฒน ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ        
16. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรชัย เศรษฐพรรค  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย                                      

 
รายนามผูไมมาประชมุ    
  

1. ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย หาญสมบัติ  อธิการบดี                                                                ไปราชการ 
2. นายดิเรก กอนกลีบ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                   ติดภารกิจ              
3. นายนรินทร เหลาอารยะ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                             ติดภารกิจ 
4. นายมานพ ดีมี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                  ติดภารกิจ        
5. นายเรืองชัย ทรัพยนิรันดร กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                             ติดภารกิจ 
6. รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ นพรัก กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  ติดภารกิจ 

 
 

รายนามผูเขารวมประชมุ ……/ 
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รายนามผูเขารวมประชมุ   

1. นายพรไชย      สาครเสถียรกุล ผูชวยเลขานุการ  
2. นางสาวนิรชา คมสัน ผูชวยเลขานุการ 
3. นางณัฐยา นาคบัว ผูชวยเลขานุการ 
4. นายดํารงค วงษพรวน ผูชวยเลขานุการ 

 

เปดประชมุ เวลา  14.00  น.  
 

ศาสตราจารย ดร.เกษม  จนัทรแกว  นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวเปดประชมุ และดําเนนิการตามระเบียบ         
วาระการประชมุ  

 

ระเบยีบวาระท่ี  1  เร่ืองประธานแจงเพ่ือทราบ 
 

  1.2    อธิการบด ีไปราชการ  ณ  ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหวางวนัที่  22  พฤศจิกายน – 3  ธันวาคม  2550   
 

  รองอธิการบดีฝายแผนงบประมาณและการเงินแจงใหท่ีประชุมทราบวา  อธิการบดีไปราชการ  ณ  ประเทศ
สหรัฐอเมริกา  ตามโครงการความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย กับกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิน่  การไปราชการ
ครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาดูงานเกี่ยวกับการกระจายอํานาจการปกครอง  ระหวางวันท่ี  22  พฤศจิกายน – 3  ธันวาคม  
2550  โดยใชงบประมาณของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน  จึงขอนําแจงท่ีประชุมเพื่อรับทราบ  

 

 ท่ีประชมุ  รับทราบ  
 

  1.3   ระบบการใหทุนพัฒนาอาจารยระดับปริญญาเอก ของ สกอ. แบบใหม    
 

  รองอธิการบดีฝายแผนงบประมาณและการเงินแจงใหท่ีประชุมทราบวา  ขณะนี้  สํานักงานคณะกรรมการ                
การอุดมศึกษา ไดปฏิรูประบบการใหทุนพัฒนาอาจารยระดับปริญญาเอก  ซึ่งการใหทุนพัฒนาอาจารยระดับปริญญาเอก
ในประเทศไทยนั้น จะใหงบประมาณไปยังมหาวิทยาลัยฝายผลิต ไมไดใหท่ีตัวนักศึกษาแลว  ฉะนั้น  หากมหาวิทยาลัย
ไมผลิตนักศึกษาระดับปริญญาเอก  และไมมีคนของ สกอ.เขามาเรียน  มหาวิทยาลัยก็จะไมไดรับงบประมาณในสวน
ดังกลาว โดยคณาจารยของมหาวิทยาลัยตองไปยื่นคํารอง   ณ   มหาวิทยาลัยท่ีสอบไดเอง   

สําหรับทุน  Sandwich Program   ตองเปนหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่ง สกอ.จะสนับสนุนงบประมาณ                           
ในการทําวิทยานิพนธตางประเทศแบบเหมาจาย  เปนจํานวนเงิน 800,000 บาท  ในระยะเวลา  1 ป   สําหรับทุน
ตางประเทศตองยื่นคํารองขอสอบโดยมีเงื่อนไขตองไดเกรดเฉลี่ยปริญญาตรีไมตํากวา 2.7 และเมื่อสอบผานแลวให
ติดตอสถานท่ีเรียน และแจงตอ สกอ.  ซึ่งปนี ้สกอ.ไมรับบุคคลที่สอบไดคะแนนผานแลวเรียนท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา, 
อังกฤษ และยุโรป  โดยใหเหตุผลวา ประเทศดังกลาวคาใชจายสูงประกอบกับองคความรูไดยายออกจากประเทศเหลานั้น
แลว และไมให การสนับสนุนทุนการศึกษาในการศึกษาตอสาขาบริหารธุรกิจ, สาขาการบัญชี, สาขาเงินการธนาคาร  แต
ใหการสนับสนุนทุนการศึกษาดานภาษา วัฒนธรรม วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม เพ่ือสนองตอนโยบายของรัฐบาล   

 
ท่ีกลาวมาขางตน /……. 
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  ท่ีกลาวมาขางตนคือการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนกับการพัฒนาอาจารย ซึ่งจะมีผลตอการพัฒนาอาจารย และ

งบประมาณของมหาวิทยาลัยดวย   
 

 ท่ีประชุม รับทราบ  
    

ระเบยีบวาระท่ี  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชมุ ครัง้ท่ี  10 / 2550 
 

เลขานกุารสภามหาวิทยาลัยไดจัดทํารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10 / 2550 เมื่อวันท่ี 31 
ตุลาคม   2550   จํานวน  10  หนา  เรียบรอยแลว  จึงนําเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงาน การประชุม  

มติท่ีประชมุ รับรองรายงานการประชมุ ครั้งท่ี  10 / 2550   เมื่อวนัที่  31  ตุลาคม    2550  โดยใหมีการแกไข ดังนี ้ 
1. รายนามผูเขารวมประชมุ  ลําดับท่ี  1  ใหแกไขเปน  “รองศาสตราจารยบุญมั่น   ธนาศภุวฒัน    เลขานกุาร
คณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวชิาการ” 
2.  วาระที่  3.1  ประเด็นท่ี  2  ใหตัดขอความวา “เก่ียวกับขอผิดพลาดของระเบียบ ซึ่งเปนระเบียบท่ีจายเงินประจํา
ตําแหนงใหผูบริหาร แตขาดขอความเรือ่งเงินตอบแทนรายเดอืน” ออกทั้งหมด    

 

ระเบยีบวาระท่ี  3  เร่ืองสบืเนื่อง 
 

ระเบยีบวาระท่ี  4  เร่ืองแจงเพ่ือทราบ 
 

   - ไมมี -  
 

ระเบยีบวาระท่ี  5  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา  
 

5.1 การสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดคีณะเกษตรศาสตร และคณบดีคณะมนษุยศาสตร 
และสังคมศาสตร       

 

ความเปนมา ดวยคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร และคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร               
ไดดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ   เรื่อง  ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาในการสรรหาคณบดีคณะ
เกษตรศาสตร และคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเรียบรอยแลว  รายละเอียด  ดังนี ้ 

วันท่ี  3  พฤศจิกายน  2550   ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะ 
เกษตรศาสตร  และคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    

  วันท่ี  3 – 14  พฤศจิกายน  2550  รับสมัครและรับการเสนอชื่อ 
  วันท่ี  15  พฤศจิกายน  2550 ตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัครและผูไดรับการเสนอชื่อ 
  วันท่ี  14 – 18  พฤศจิกายน  2550 ประกาศรายชื่อผูเขารับการสรรหาท่ีมีคุณสมบัติครบและทาบทาม 
  วันท่ี  19 – 21  พฤศจิกายน  2550 ผูเขารับการสรรหาตอบรับการทาบทาม และสงเอกสารประวัติสวนตัว 

และแผนกลยุทธ    
 

วันท่ี  23  พฤศจกิายน  2550 /......... 
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  วันท่ี  23  พฤศจิกายน  2550 ผูเขารับการสรรหาเขารับการสัมภาษณ และนําเสนอแผนกลยุทธ 
  วันท่ี  26  พฤศจิกายน  2550 เสนอบัญชรีายชื่อ ตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  
 

บัดนี ้ จึงขอนําเสนอบัญชีรายชื่อผูเขารับการสรรหาเพื่อดํารงตําแหนงคณบดีคณะเกษตรศาสตร และคณบดี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ตอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา      

ท้ังนี้  ที่ประชุมไดแตงตั้งคณะกรรมการอาํนวยการ ในการลงมติเพ่ือพจิารณาเลือกผูสมควรดํารงตําแหนง
คณบดีคณะเกษตรศาสตร และคณบดีคณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร  จํานวน  3  คน  ไดแก   
1.  คุณวรีะ    รัตนศิริกุลชยั    2.  คุณพีระศักด์ิ   พอจิต    และ  3.อาจารยปริญญา   บัววังโปง       

ประเด็นนําเสนอ พิจารณา บัญชีรายชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะเกษตรศาสตร และคณบดีคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  ดังนี ้  
คณะเกษตรศาสตร     
 1.  อาจารยศักฎา     วัฑฒกานนท    อาจารย  ระดับ  7 
 2.  อาจารย ดร.สมภพ     พัทดิพันธ   อาจารย  ระดับ  7 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
 1.  อาจารยนิรมล    สุวรรณกาศ   อาจารย  ระดับ  7 
 2.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยงยุทธ   อินทจักร  ผูชวยศาสตราจารย  ระดับ  8 
 3.  ผูชวยศาสตราจารยสมบัติ    เวชกามา  ผูชวยศาสตราจารย  ระดับ  8  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  
1.  แตงต้ังให   อาจารย ดร.สมภพ     พัทดิพันธ  อาจารย  ระดับ  7   ดํารงตําแหนงคณบดีคณะเกษตรศาสตร   
ท้ังนี ้ ตั้งแตวันท่ี  26  พฤศจิกายน  2550 เปนตนไป  
2.  แตงต้ังให  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยงยุทธ   อินทจักร    ผูชวยศาสตราจารย  ระดับ  8   ดํารงตําแหนงคณบดี 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ท้ังนี้  ต้ังแตวันท่ี   26  พฤศจิกายน  2550   เปนตนไป    

 

5.2 การสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  
 

ความเปนมา ดวยคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานักวิทบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดดําเนินการตาม
ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ   เรื่อง  ข้ันตอน วิธีการ ระยะเวลาในการสรรหา การรับสมัคร และการเสนอชื่อ
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรียบรอยแลว  รายละเอียด  ดังนี ้ 

วันท่ี  10  พฤศจิกายน  2550   ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการ 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ   

  วันท่ี  10 – 16  พฤศจิกายน  2550  รับสมัครและรับการเสนอชื่อ 
 

วันท่ี  17  พฤศจกิายน  2550 /......... 
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  วันท่ี  17  พฤศจิกายน  2550 ตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัครและผูไดรับการเสนอชื่อ  และ ประกาศ 

รายชื่อผูเขารับการสรรหาท่ีมีคุณสมบัติครบและทาบทามผูเขารับการ
สรรหาท่ีมีคุณสมบัติครบ  

  วันท่ี  18 - 20  พฤศจิกายน  2550 ผูเขารับการสรรหาตอบรับการทาบทาม และสงเอกสารประวัติสวนตัว 
 และแผนกลยุทธ    

วันท่ี  20  พฤศจิกายน  2550 ประกาศรายชื่อผูตอบรับการทาบทาม  
  วันท่ี  22  พฤศจิกายน  2550 ผูเขารับการสรรหาเขารับการสัมภาษณและนําเสนอแผนกลยุทธ 
  วันท่ี  26  พฤศจิกายน  2550 เสนอบัญชีรายชื่อ ตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  
 

จึงขอนําเสนอบัญชีรายชื่อผู เขารับการสรรหาเพ่ือดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ตอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา          

ประเด็นนําเสนอ พิจารณา  บัญชีรายชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดังนี ้ 
1.  นายพิสุทธ์ิ     ศรีจันทร    นักวิชาการคอมพิวเตอร    
2   นายรัตนะ    อินจอย   นักวิชาการบรรณารักษ    

มติท่ีประชุม เนื่องจากประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ไมอยู  ท่ีประชุมเห็นชอบ ใหเล่ือนการพิจารณาคัดเลือกผูอํานวยการ
สํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศออกไปกอน  เพ่ือรอรับฟงความคิดเห็นของอธิการบดี ในนามประธาน
คณะกรรมการสรรหาฯ        

 

5.3 ขออนุญาตใชเงินเหลือจาย ปงบประมาณ 2550 เพ่ือจัดสรรเปนเงินรางวัลใหกับ                           
อาจารยประจําตามสัญญา พนักงานตามสัญญา และพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  

 

ความเปนมา ตามท่ี  กพร.ไดจัดสรรเงินรางวัลประจําป 2550 ใหกับขาราชการและลูกจางประจําของมหาวิทยาลัย               
ซึ่งมหาวิทยาลัยไดดําเนินการสรรเสร็จสิ้นไปแลวนั้น   เพ่ือเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหแกอาจารยประจําตาม
สัญญา พนักงานตามสัญญา และพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยจึงขออนุญาตใชเงินเหลือจาย ปงบประมาณ 2550 
เพ่ือจัดสรรเปนเงินรางวัลใหกับ อาจารยประจําตามสัญญา พนักงานตามสัญญา และพนักงานราชการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ  เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น  383,707.58  บาท     

ซึ่งการพิจารณาจัดสรรเงินรางวัลใหกับอาจารยประจําตามสัญญา พนักงานตามสัญญา และพนักงาน
ราชการครั้งนี้  จะใชเกณฑการพิจารณา เชนเดียวกันกับการพิจารณาจัดสรรเงินรางวัลใหกับขาราชการและ
ลูกจางประจําของมหาวิทยาลัย        

ประเด็นนําเสนอ ขออนุญาต ใชเงินเหลือจาย ปงบประมาณ 2550 เพ่ือจัดสรรเปนเงินรางวัลใหกับ อาจารยประจําตามสัญญา 
พนักงานตามสัญญา และพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น  383,707.58  บาท   

มติท่ีประชุม อนุญาต ใหมหาวิทยาลัยใชเงินเหลือจาย ปงบประมาณ 2550 เพ่ือจัดสรรเปนเงินรางวัลใหกับ อาจารยประจํา
ตามสัญญา พนักงานตามสัญญา และพนักงานราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น  
383,707.58  บาท   ตามเสนอ  

5.4 /........ 
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5.4 ขออนุมัติปริญญาบัตรบัณฑิต  ประจําภาคเรียนที ่ 1  ปการศึกษา 2550 
 

ความเปนมา ดวยคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ไดดําเนินการพิจารณาผลการศึกษาของ
ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  ประจําภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2550  ในการประชุม  ครั้งท่ี  10 / 2550               
เมื่อวันท่ี  9  พฤศจิกายน   2550    มีมติเห็นชอบใหสําเร็จการศึกษา  วันที่  9  พฤศจิกายน   2550  จํานวน 316  คน  

ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ  ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2550  จํานวน  316  คน  รายละเอียด  ดังนี ้  
 ระดับปริญญาตร ี   
  สาขาวิทยาศาสตร   จํานวน  45 คน  
  สาขาศิลปศาสตร    จํานวน  78 คน 
  สาขาการศึกษา   จํานวน  8 คน 
  สาขาการบริหารธุรกิจ  จํานวน  183 คน 
  สาขาการบัญชี   จํานวน   2 คน  
   รวม   จํานวน  316 คน  
มติท่ีประชุม   อนุมัติ  ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2550  จํานวน  316  คน  ตามเสนอ   
 

5.5 ขออนมุัติปริญญาบัตรมหาบัณฑิต ประจําภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2550  
 

ความเปนมา ดวยคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ไดดําเนินการพิจารณาผลการศึกษาของผูสําเรจ็
การศึกษาในระดับปริญญาโท  ประจําภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2550   ในการประชุม  ครั้งท่ี  10 / 2550  เมื่อวันท่ี   9  
พฤศจิกายน   2550  จํานวน  16   คน    

ประเด็นนําเสนอ  ขออนุมัติ ปริญญาบัตรมหาบัณฑิต ประจําภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2550   จํานวน  16   คน   รายละเอียด ดังนี ้ 
 ครุศาสตรมหาบัณฑิต   
  สาขาหลักสูตรและการสอน(การสอนภาษาอังกฤษ) จํานวน  1 คน 
  สาขาหลักสูตรและการสอน(การสอนท่ัวไป)  จํานวน  2 คน 
  สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา   จํานวน  1 คน 
 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   
  สาขาภาษาอังกฤษ     จํานวน  1 คน 
 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท        จํานวน  11 คน   
   รวม     จํานวน  16 คน   
มติท่ีประชุม  อนุมัติ ปริญญาบัตรมหาบัณฑิต ประจําภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2550   จํานวน  16   คน   ตามเสนอ  
 
 

5.6 /......... 
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5.6 (ราง) ประกาศสภามหาวิทยาลัย เร่ือง  โครงสรางอัตราเงินเดือนและการจายคาตอบแทนบคุลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  

 

ความเปนมา อางถึงหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร 1008.1/ว 9  เรื่อง  การปรับอัตราเงินเดือนขาราชการปงบประมาณ          
พ.ศ.2550  เขาสูบัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2550  และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/ว 12  
เรื่อง การกําหนดอัตราเงินเดือนของผูท่ีไดรับปริญญาฯ ลงวันที ่ 15  พฤศจิกายน 2550   

เพ่ือใหการปรับอัตราเงินเดือนของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เขาสูบัญชีอัตราเงินเดือน 
ใหมเปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอนําเสนอ (ราง) ประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง  โครงสรางอัตราเงินเดือนและ
การจายคาตอบแทนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  ตอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา    

ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ   (ราง) ประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง  โครงสรางอัตราเงินเดือนและการจายคาตอบแทน
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอตุรดิตถ  

มติท่ีประชมุ เห็นชอบ (ราง) ประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง  โครงสรางอัตราเงินเดือนและการจายคาตอบแทนบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ    

โดยใหตัดเนื้อหา  “ขอ  3   พนกังานสายวชิาการท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ ใหไดรับเงินประจาํตําแหนง
ทางวิชาการ ดังนี้  ……………………” ออกทั้งหมด     

 

5.7 พิจารณาผลการดําเนินการของคณะอนกุรรมการดาํเนนิการปรับปรุงแกไขขอบงัคับ ระเบียบ  
และประกาศท่ีเกี่ยวของกับคณาจารยและพนักงานของมหาวิทยาลัย   

 

ความเปนมา จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7 / 2550  เมื่อวันที ่ 10 กรกฎาคม  2550 ท่ีประชุมไดมีมติเห็นชอบ
แตงตั้งคณะอนุกรรมการดําเนินการปรับปรุง แกไข  ขอบังคับ  ระเบียบ และประกาศ  ท่ีเก่ียวของกับคณาจารยและ
พนักงานของมหาวิทยาลัย มีหนาท่ีในการปรับปรุง แกไข  ขอบังคับ  ระเบียบ และประกาศ  ท่ีเก่ียวของกับคณาจารย
และพนักงานของมหาวิทยาลัย ใหเปนปจจุบัน   

คณะอนุกรรมการฯ ไดประชุมหารือ ครั้งท่ี 1 / 2550  เมื่อวันท่ี 8  สิงหาคม  2550  ครั้งท่ี  2 / 2550  เมื่อวันท่ี 
3  กันยายน  2550  และครั้งท่ี 3 / 2550  เมื่อวันท่ี  7  พฤศจิกายน  2550  และไดพิจารณาปรับแกขอบังคับมหาวิทยาลัย 
วาดวย หลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ฯ จํานวน  4  ชุด  เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณา    

ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับ จํานวน  4  ฉบับ  ดังนี้  
1. (ราง)  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  วาดวย  สภาคณาจารยและขาราชการ  พ.ศ.2550 
2. (ราง)  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  วาดวย  หลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภา 
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  พ.ศ.2550 
3. (ราง)  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  วาดวย หลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา พ.ศ.2550 
 

4. /.......... 
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4. (ราง)  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  วาดวย  หลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร พ.ศ.2550  
มติท่ีประชุม เห็นชอบ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  จํานวน  4  ฉบับ  ตามเสนอ   ดังนี ้   

1. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  วาดวย  สภาคณาจารยและขาราชการ  พ.ศ.2550 
2. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  วาดวย  หลักเกณฑ คุณสมบัต ิและวิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภา 
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  พ.ศ.2550 
3. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  วาดวย หลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภา 
มหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา พ.ศ.2550  
4. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  วาดวย  หลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร พ.ศ.2550   
อนึ่ง   ในขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  วาดวย   หลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการไดมาซึ่ง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร พ.ศ.2550   ขอ 6 (ข) ใหกลุมผูดํารงตําแหนงคณบดี คัดเลือก           
กันเอง  2  คน   มหาวิทยาลัยควรแบงคณะเปน  2  กลุมเพื่อใหงายตอการคัดเลือก ดังนี ้  
กลุมท่ี  1  กลุมวิทยาศาสตร ประกอบดวย  คณะเกษตรศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม   
กลุมท่ี  2  กลุมสังคมศาสตร  ประกอบดวย  คณะครุศาสตร  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คณะวิทยาการจัดการ  
และบัณฑิตวิทยาลัย   
 โดยใหแตละกลุมคัดเลือกกันเอง กลุมละ  1  คน  

 

5.8 กําหนดกรอบอัตราอัตรากําลัง เลขอัตรา ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)  
ประจําปงบประมาณ 2550 – 2553   และการจัดขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) 
ลงกรอบอัตรากําลังขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ประจําปงบประมาณ   
2550 – 2553    

 

ความเปนมา จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9 / 2550 เมื่อวันที่  22 พฤศจิกายน  2550  ท่ีประชุมไดมีมติอนุมัติ
กรอบอัตรากําลังขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)  จํานวน  377  อัตรา  ซึ่งมหาวิทยาลัยไดนํา
กรอบอัตราท่ีไดรับการอนุมัติแลว มากําหนดกรอบตําแหนง   

ท้ังนี ้ ใน 377 อัตราดังกลาว  มหาวิทยาลัยมีขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) อยูแลว  
จํานวน  15  อัตรา  ซึ่งตองนําท้ัง  15  อัตรานี ้ไปกําหนดไวในกรอบตําแหนง  โดยวิธีการเทียบเคียงตําแหนงท่ีใกลเคียง
กับตําแหนงท่ีไดปฏิบัติอยู  ณ  ปจจุบัน    

 
 
 

ประเด็นนําเสนอ /......... 
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ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ 
1.  กรอบตําแหนงอัตรากําลัง และเลขอัตรา ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ประจําป 
งบประมาณ 2550 – 2553      
2.  การจัดขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (สายสนับสนุน) ลงกรอบตําแหนง อัตรากําลังขาราชการพลเรือน                        
ในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ประจําปงบประมาณ   2550 – 2553          

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ    
 1.  กรอบตําแหนงอัตรากําลัง และเลขอัตรา ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ประจําป 
งบประมาณ 2550 – 2553   ตามเสนอ  
2.  การจัดขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (สายสนับสนุน) ลงกรอบตําแหนง อัตรากําลังขาราชการพลเรือน                        
ในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ประจําปงบประมาณ   2550 – 2553   ตามเสนอ 

ขอสังเกต ในการนําเสนอเรื่องตางๆ ตอสภามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยควรพิจารณากล่ันกรองโดยละเอียดวาเรื่องใด
ควรนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา และเรื่องใดอยูในอํานาจหนาท่ีของมหาวิทยาลัย  

 

ระเบยีบวาระท่ี   6   เร่ืองอื่นๆ   
 

  6.1   การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย  จากคณาจารยประจํา  
 

ดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารยประจํา  จะหมดวาระลงในวันท่ี  9  ธันวาคม  2550  ที่ประชุม
มอบหมายให มหาวิทยาลัยไปดําเนินการ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย หลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการไดมา
ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารยประจํา พ.ศ.2550    

 

 ท่ีประชุม เห็นชอบตามเสนอ  
  

6.2   กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย   ครัง้ที่   12 / 2550  
 

  สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  ครั้งที่  12 / 2550        
ในวันพฤหัสบดีท่ี  20  ธันวาคม  2550    เวลา  14.00  น.  ณ  หองประชมุสภามหาวิทยาลัย  ชั้น  5  อาคารภูมริาชภัฏ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ   

 

 ท่ีประชมุ รับทราบ     
 
 
 
 

ปดประชุม /........ 
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ปดประชมุ   เวลา   16.30     น.   
  
 
              นางสาวนิธิวดี   คัณธานันท   
         บันทึก / พิมพ รายงานการประชมุ 
 
                

          ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรชัย   เศรษฐพรรค   
            ตรวจ / ทาน รายงานการประชมุ  
 
 
หมายเหต ุ   รายงานการประชุม วาระที่  1.1  และ 3.1  ไมสามารถเปดเผยได  
 
 
 
 
 
 
 


