รายนามผูม าประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ครัง้ ที่ 11 / 2550
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2550
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชัน้ 5
..................................................................

ศาสตราจารย ดร.เกษม
นายธีระวัฒน
แพทยหญิงศรีวรรณา
ผูชวยศาสตราจารยพูนศักดิ์
ศาสตราจารย ดร.สมบัติ
นายพีระศักดิ์
นายวีระ
อาจารย ดร.วิวรรธน
ผูชวยศาสตราจารยสุบิน
ผูชวยศาสตราจารยจรูญ
อาจารยปริญญา
ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา
ผูชวยศาสตราจารยอุดมศักดิ์
ผูชวยศาสตราจารยอมร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิตพล
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรชัย

จันทรแกว
ภัทรานวัช
พูลสรรพสิทธิ์
บุญสาลี
กาญจนกิจ
พอจิต
รัตนศิริกุลชัย
มุขดี
แกวยัง
คําทิพย
บัววังโปง
มิ่งฉาย
บังเมฆ
ชูเอียด
ศศิธรานุวัฒน
เศรษฐพรรค

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายก
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการจากคณาจารยประจํา
กรรมการจากคณาจารยประจํา
กรรมการจากคณาจารยประจํา
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

หาญสมบัติ
กอนกลีบ
เหลาอารยะ
ดีมี
ทรัพยนิรันดร
นพรัก

อธิการบดี
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

รายนามผูไมมาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย
นายดิเรก
นายนรินทร
นายมานพ
นายเรืองชัย
รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ

ไปราชการ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

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

นายพรไชย
นางสาวนิรชา
นางณัฐยา
นายดํารงค

สาครเสถียรกุล
คมสัน
นาคบัว
วงษพรวน

ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

เปดประชุม เวลา 14.00 น.
ศาสตราจารย ดร.เกษม จันทรแกว นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบ
วาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงเพื่อทราบ
1.2 อธิการบดี ไปราชการ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหวางวันที่ 22 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2550
รองอธิการบดีฝายแผนงบประมาณและการเงินแจงใหที่ประชุมทราบวา อธิการบดีไปราชการ ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ตามโครงการความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย กับกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิน่ การไปราชการ
ครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการกระจายอํานาจการปกครอง ระหวางวันที่ 22 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม
2550 โดยใชงบประมาณของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น จึงขอนําแจงที่ประชุมเพื่อรับทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ
1.3 ระบบการใหทุนพัฒนาอาจารยระดับปริญญาเอก ของ สกอ. แบบใหม

รองอธิการบดีฝายแผนงบประมาณและการเงินแจงใหที่ประชุมทราบว า ขณะนี้ สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ไดปฏิรูประบบการใหทุนพัฒนาอาจารยระดับปริญญาเอก ซึ่งการใหทุนพัฒนาอาจารยระดับปริญญาเอก
ในประเทศไทยนั้น จะใหงบประมาณไปยังมหาวิทยาลัยฝายผลิต ไมไดใหที่ตัวนักศึกษาแลว ฉะนั้น หากมหาวิทยาลัย
ไมผลิตนักศึกษาระดับปริญญาเอก และไมมีคนของ สกอ.เขามาเรียน มหาวิทยาลัยก็จะไมไดรับงบประมาณในสวน
ดังกลาว โดยคณาจารยของมหาวิทยาลัยตองไปยื่นคํารอง ณ มหาวิทยาลัยที่สอบไดเอง
สํ าหรั บทุ น Sandwich Program ต อ งเป นหลั กสู ตรของมหาวิ ทยาลั ย ซึ่ ง สกอ.จะสนั บสนุ นงบประมาณ
ในการทํ าวิ ทยานิ พนธ ตางประเทศแบบเหมาจ าย เป น จํ านวนเงิ น 800,000 บาท ในระยะเวลา 1 ป สํ าหรั บทุ น
ตางประเทศตองยื่นคํ ารองขอสอบโดยมีเงื่อนไขตองไดเกรดเฉลี่ยปริญญาตรีไมตํากว า 2.7 และเมื่อสอบผานแลวให
ติดตอสถานที่เรียน และแจงตอ สกอ. ซึ่งปนี้ สกอ.ไมรับบุคคลที่สอบไดคะแนนผานแลวเรียนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา,
อังกฤษ และยุโรป โดยใหเหตุผลวา ประเทศดังกลาวคาใชจายสูงประกอบกับองคความรูไดยายออกจากประเทศเหลานั้น
แลว และไมให การสนับสนุนทุนการศึกษาในการศึกษาตอสาขาบริหารธุรกิจ, สาขาการบัญชี, สาขาเงินการธนาคาร แต
ใหการสนับสนุนทุนการศึกษาดานภาษา วัฒนธรรม วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม เพื่อสนองตอนโยบายของรัฐบาล
ที่กลาวมาขางตน /…….
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ที่ก ลาวมาข างต นคื อการเปลี่ย นแปลงที่เกิดขึ้นกั บการพัฒ นาอาจารย ซึ่งจะมี ผลตอการพั ฒนาอาจารย และ
งบประมาณของมหาวิทยาลัยดวย
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 10 / 2550
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดจัดทํารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10 / 2550 เมื่อวัน ที่ 31
ตุลาคม 2550 จํานวน 10 หนา เรียบรอยแลว จึงนําเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงาน การประชุม
มติทปี่ ระชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10 / 2550 เมือ่ วันที่ 31 ตุลาคม 2550 โดยใหมีการแกไข ดังนี้
1. รายนามผูเขารวมประชุม ลําดับที่ 1 ใหแกไขเปน “รองศาสตราจารยบุญมั่น ธนาศุภวัฒน เลขานุการ
คณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ”
2. วาระที่ 3.1 ประเด็นที่ 2 ใหตัดขอความวา “เกี่ยวกับขอผิดพลาดของระเบียบ ซึ่งเปนระเบียบที่จายเงินประจํา
ตําแหนงใหผูบริหาร แตขาดขอความเรือ่ งเงินตอบแทนรายเดือน” ออกทั้งหมด
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจงเพื่อทราบ
- ไมมี ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 การสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะเกษตรศาสตร และคณบดีคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
ความเปนมา ดว ยคณะกรรมการสรรหาคณบดีค ณะเกษตรศาสตร และคณบดี คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร
ไดดําเนิน การตามประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง ขั้น ตอน วิธีการ ระยะเวลาในการสรรหาคณบดี คณะ
เกษตรศาสตร และคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเรียบรอยแลว รายละเอียด ดังนี้
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2550
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะ
เกษตรศาสตร และคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
วันที่ 3 – 14 พฤศจิกายน 2550 รับสมัครและรับการเสนอชื่อ
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2550
ตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัครและผูไดรับการเสนอชื่อ
วันที่ 14 – 18 พฤศจิกายน 2550 ประกาศรายชื่อผูเขารับการสรรหาที่มีคุณสมบัติครบและทาบทาม
วันที่ 19 – 21 พฤศจิกายน 2550 ผูเขารับการสรรหาตอบรับการทาบทาม และสงเอกสารประวัติสวนตัว
และแผนกลยุทธ
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2550 /.........
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วันที่ 23 พฤศจิกายน 2550
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2550

ผูเขารับการสรรหาเขารับการสัมภาษณ และนําเสนอแผนกลยุทธ
เสนอบัญชีรายชื่อ ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

บัดนี้ จึงขอนําเสนอบัญชีรายชื่อผูเขารับการสรรหาเพื่อดํารงตําแหนงคณบดีคณะเกษตรศาสตร และคณบดี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ทั้งนี้ ที่ประชุมไดแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ ในการลงมติเพื่อพิจารณาเลือกผูส มควรดํารงตําแหนง
คณบดีคณะเกษตรศาสตร และคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 3 คน ไดแก
1. คุณวีระ รัตนศิริกลุ ชัย 2. คุณพีระศักดิ์ พอจิต และ 3.อาจารยปริญญา บัววังโปง
ประเด็นนําเสนอ พิจารณา บัญชีรายชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะเกษตรศาสตร และคณบดีคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ดังนี้
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
มติที่ประชุม เห็นชอบ
1. แตงตั้งให อาจารย ดร.สมภพ พัทดิพันธ อาจารย ระดับ 7 ดํารงตําแหนงคณบดีคณะเกษตรศาสตร
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 26 พฤศจิกายน 2550 เปนตนไป
2. แตงตั้งให ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยงยุทธ อินทจักร ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8 ดํารงตําแหนงคณบดี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 26 พฤศจิกายน 2550 เปนตนไป
5.2 การสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความเปนมา ดว ยคณะกรรมการสรรหาผูอํ านวยการสํ านั ก วิท บริก ารและเทคโนโลยี สารสนเทศ ไดดําเนิ นการตาม
ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่ อง ขั้ นตอน วิ ธีก าร ระยะเวลาในการสรรหา การรั บสมั คร และการเสนอชื่ อ
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรียบรอยแลว รายละเอียด ดังนี้
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2550
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 10 – 16 พฤศจิกายน 2550 รับสมัครและรับการเสนอชื่อ
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2550 /.........
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วันที่ 17 พฤศจิกายน 2550

วันที่ 18 - 20 พฤศจิกายน 2550
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2550
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2550
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2550

ตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัครและผูไดรับการเสนอชื่อ และ ประกาศ
รายชื่อผูเขารับการสรรหาที่มีคุณสมบัติครบและทาบทามผูเขารับการ
สรรหาที่มีคุณสมบัติครบ
ผูเขารับการสรรหาตอบรับการทาบทาม และสงเอกสารประวัติสวนตัว
และแผนกลยุทธ
ประกาศรายชื่อผูตอบรับการทาบทาม
ผูเขารับการสรรหาเขารับการสัมภาษณและนําเสนอแผนกลยุทธ
เสนอบัญชีรายชื่อ ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

จึ ง ขอนํ าเสนอบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู เข ารั บ การสรรหาเพื่ อ ดํ ารงตํ าแหน ง ผู อํ า นวยการสํ านั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ประเด็นนําเสนอ พิจารณา บัญชีรายชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
1. นายพิสุทธิ์ ศรีจันทร
นักวิชาการคอมพิวเตอร
2 นายรัตนะ อินจอย
นักวิชาการบรรณารักษ
มติที่ประชุม
เนื่องจากประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ไมอยู ที่ประชุมเห็นชอบ ใหเลื่อนการพิจารณาคัดเลือกผูอํานวยการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศออกไปกอน เพื่อรอรับฟงความคิดเห็นของอธิการบดี ในนามประธาน
คณะกรรมการสรรหาฯ
5.3 ขออนุญาตใชเงินเหลือจาย ปงบประมาณ 2550 เพื่อจัดสรรเปนเงินรางวัลใหกับ
อาจารยประจําตามสัญญา พนักงานตามสัญญา และพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ความเปนมา ตามที่ กพร.ได จั ดสรรเงิ น รางวั ล ประจํ าป 2550 ให กับข าราชการและลู กจ างประจํ าของมหาวิ ทยาลั ย
ซึ่งมหาวิทยาลัยไดดําเนินการสรรเสร็จสิ้นไปแลวนั้น เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหแกอาจารยประจําตาม
สัญญา พนัก งานตามสัญญา และพนักงานราชการ มหาวิทยาลัย จึงขออนุญ าตใชเงินเหลือจาย ปงบประมาณ 2550
เพื่อจัดสรรเปนเงินรางวัลใหกับ อาจารยประจําตามสัญญา พนักงานตามสัญ ญา และพนัก งานราชการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 383,707.58 บาท
ซึ่ง การพิจ ารณาจัดสรรเงิน รางวัล ใหกับอาจารยประจําตามสัญ ญา พนัก งานตามสัญ ญา และพนัก งาน
ราชการครั้ งนี้ จะใช เกณฑ ก ารพิจ ารณา เช น เดี ย วกั น กั บการพิ จ ารณาจั ด สรรเงิ น รางวั ล ให กั บ ข าราชการและ
ลูกจางประจําของมหาวิทยาลัย
ประเด็นนําเสนอ ขออนุญาต ใชเงินเหลือจาย ปงบประมาณ 2550 เพื่อจัดสรรเปนเงินรางวัล ใหกับ อาจารยประจําตามสัญญา
พนักงานตามสัญญา และพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 383,707.58 บาท
มติที่ประชุม อนุญาต ใหมหาวิทยาลัยใชเงินเหลือจาย ปงบประมาณ 2550 เพื่อจัดสรรเปนเงินรางวัลใหกับ อาจารยประจํา
ตามสั ญ ญา พนั ก งานตามสั ญ ญา และพนั ก งานราชการ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ตรดิ ตถ เป น จํ านวนเงิ น ทั้ ง สิ้ น
383,707.58 บาท ตามเสนอ
5.4 /........
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5.4 ขออนุมัติปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550
ความเปนมา ดว ยคณะกรรมการสภาวิช าการ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏอุ ตรดิ ตถ ได ดําเนิ น การพิ จ ารณาผลการศึ กษาของ
ผูสําเร็จ การศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรี ย นที่ 1 ปก ารศึกษา 2550 ในการประชุม ครั้งที่ 10 / 2550
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 มีมติเห็นชอบใหสําเร็จการศึกษา วันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 จํานวน 316 คน
ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 จํานวน 316 คน รายละเอียด ดังนี้
ระดับปริญญาตรี
สาขาวิทยาศาสตร
จํานวน
45
คน
สาขาศิลปศาสตร
จํานวน
78
คน
สาขาการศึกษา
จํานวน
8
คน
สาขาการบริหารธุรกิจ
จํานวน
183 คน
สาขาการบัญชี
จํานวน
2
คน
รวม
จํานวน
316 คน
มติที่ประชุม อนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 จํานวน 316 คน ตามเสนอ
5.5 ขออนุมัติปริญญาบัตรมหาบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550
ความเปนมา ดวยคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ไดดําเนินการพิจารณาผลการศึกษาของผูสําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาโท ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 ในการประชุม ครั้งที่ 10 / 2550 เมื่อวันที่ 9
พฤศจิกายน 2550 จํานวน 16 คน
ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ ปริญญาบัตรมหาบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 จํานวน 16 คน รายละเอียด ดังนี้
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาหลักสูตรและการสอน(การสอนภาษาอังกฤษ) จํานวน
1
คน
สาขาหลักสูตรและการสอน(การสอนทั่วไป)
จํานวน
2
คน
สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
จํานวน
1
คน
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาภาษาอังกฤษ
จํานวน
1
คน
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท จํานวน
11
คน
รวม
จํานวน
16
คน
มติที่ประชุม
อนุมัติ ปริญญาบัตรมหาบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 จํานวน 16 คน ตามเสนอ
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5.6 (ราง) ประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง โครงสรางอัตราเงินเดือนและการจายคาตอบแทนบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ความเปนมา อางถึ งหนั งสือ สํานั ก งาน ก.พ.ที่ นร 1008.1/ว 9 เรื่ อง การปรั บอัตราเงิ นเดื อนข าราชการปงบประมาณ
พ.ศ.2550 เขาสูบัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550 และหนังสือ สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/ว 12
เรื่อง การกําหนดอัตราเงินเดือนของผูที่ไดรับปริญญาฯ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2550
เพื่อใหการปรับอัตราเงินเดือนของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เขาสูบัญชีอัตราเงินเดือน
ใหมเปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอนําเสนอ (ราง) ประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อ ง โครงสรางอัตราเงินเดือ นและ
การจายคาตอบแทนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง โครงสรางอัตราเงินเดือนและการจายคาตอบแทน
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
มติที่ประชุม
เห็นชอบ (ราง) ประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง โครงสรางอัตราเงินเดือนและการจายคาตอบแทนบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
โดยใหตัดเนื้อหา “ขอ 3 พนักงานสายวิชาการที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ใหไดรับเงินประจําตําแหนง
ทางวิชาการ ดังนี้ ……………………” ออกทั้งหมด
5.7 พิจารณาผลการดําเนินการของคณะอนุกรรมการดําเนินการปรับปรุงแกไขขอบังคับ ระเบียบ
และประกาศที่เกี่ยวของกับคณาจารยและพนักงานของมหาวิทยาลัย
ความเปนมา จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7 / 2550 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2550 ที่ประชุม ไดมีมติเห็นชอบ
แตงตั้งคณะอนุกรรมการดําเนินการปรับปรุง แกไข ขอ บังคับ ระเบียบ และประกาศ ที่เกี่ย วของกับคณาจารยและ
พนักงานของมหาวิทยาลัย มีหนาที่ในการปรับปรุง แกไข ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศ ที่เกี่ยวของกับคณาจารย
และพนักงานของมหาวิทยาลัย ใหเปนปจจุบัน
คณะอนุกรรมการฯ ไดประชุมหารือ ครั้งที่ 1 / 2550 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2550 ครั้งที่ 2 / 2550 เมื่อวันที่
3 กันยายน 2550 และครั้งที่ 3 / 2550 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2550 และไดพิจารณาปรับแกขอบังคับมหาวิทยาลัย
วาดวย หลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ฯ จํานวน 4 ชุด เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา
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 วาดว ย หลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา พ.ศ.2550
4. /..........
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4. (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย หลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร พ.ศ.2550
มติที่ประชุม เห็นชอบ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ จํานวน 4 ฉบับ ตามเสนอ ดังนี้
1. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย สภาคณาจารยและขาราชการ พ.ศ.2550
2. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย หลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2550
3. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย หลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา พ.ศ.2550
4. ขอ บั งคั บมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ อุ ตรดิ ต ถ ว าดว ย หลั ก เกณฑ คุณ สมบั ติ และวิ ธี ก ารได ม าซึ่ ง กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร พ.ศ.2550
อนึ่ง ในข อ บั ง คั บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ตรดิ ตถ ว าด ว ย หลั ก เกณฑ คุ ณ สมบั ติ และวิ ธีก ารได ม าซึ่ ง
กรรมการสภามหาวิทยาลั ยจากผูดํารงตําแหน งบริหาร พ.ศ.2550 ขอ 6 (ข) ให กลุมผูดํารงตําแหนงคณบดี คัดเลือ ก
กันเอง 2 คน มหาวิทยาลัยควรแบงคณะเปน 2 กลุมเพื่อใหงายตอการคัดเลือก ดังนี้
กลุมที่ 1 กลุมวิทยาศาสตร ประกอบดวย คณะเกษตรศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
กลุมที่ 2 กลุมสังคมศาสตร ประกอบดวย คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ
และบัณฑิตวิทยาลัย
โดยใหแตละกลุมคัดเลือกกันเอง กลุมละ 1 คน
5.8 กําหนดกรอบอัตราอัตรากําลัง เลขอัตรา ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)
ประจําปงบประมาณ 2550 – 2553 และการจัดขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)
ลงกรอบอัตรากําลังข าราชการพลเรื อนในสถาบั นอุด มศึกษา (สายสนั บ สนุน) ประจําปงบประมาณ
2550 – 2553
ความเปนมา จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9 / 2550 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2550 ที่ประชุมไดมีม ติอนุมัติ
กรอบอัตรากําลังขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) จํานวน 377 อัตรา ซึ่งมหาวิทยาลัยไดนํา
กรอบอัตราที่ไดรับการอนุมัติแลว มากําหนดกรอบตําแหนง
ทั้งนี้ ใน 377 อัตราดังกลาว มหาวิทยาลัยมีขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) อยูแลว
จํานวน 15 อัตรา ซึ่งตองนําทั้ง 15 อัตรานี้ ไปกําหนดไวในกรอบตําแหนง โดยวิธีการเทียบเคียงตําแหนงที่ใกลเคียง
กับตําแหนงที่ไดปฏิบัติอยู 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
มติที่ประชุม
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 มหาวิทยาลัยควรพิจารณากลั่น กรองโดยละเอียดวาเรื่องใด
ควรนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา และเรื่องใดอยูในอํานาจหนาที่ของมหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารยประจํา
ดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารยประจํา จะหมดวาระลงในวันที่ 9 ธันวาคม 2550 ที่ประชุม
มอบหมายให มหาวิทยาลัยไปดําเนินการ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดว ย หลัก เกณฑ คุณสมบัติ และวิธีก ารไดมา
ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารยประจํา พ.ศ.2550
ที่ประชุม

เห็นชอบตามเสนอ

6.2 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 12 / 2550
สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีก ารประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ครั้งที่ 12 / 2550
ในวันพฤหัสบดีท่ี 20 ธันวาคม 2550 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารภูมริ าชภัฏ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ที่ประชุม

รับทราบ

ปดประชุม /........
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ปดประชุม เวลา 16.30 น.

นางสาวนิธิวดี คัณธานันท
บันทึก / พิมพ รายงานการประชุม

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรชัย เศรษฐพรรค

ตรวจ / ทาน รายงานการประชุม

หมายเหตุ รายงานการประชุม วาระที่ 1.1 และ 3.1 ไมสามารถเปดเผยได

