
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ  
ครั้งที่  ๙ / ๒๕๔๘ 

วันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๔๘  
ณ  หองประชุมสิริราชภัฏ  

 
 

รายนามผูมาประชุม    
๑. ศาสตราจารย ดร.เกษม   จันทรแกว นายกสภามหาวิทยาลัย   
๒. นายธีระวัฒน ภัทรานวัช อุปนายกสภามหาวิทยาลัย                   
๓. ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย หาญสมบัติ อธิการบดี 
๔. แพทยหญิงศรีวรรณา พูลสรรพสิทธิ์ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                         
๕. นายแพทยชาญชัย ศิลปอวยชัย กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ  
๖. นายนรินทร เหลาอารยะ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                
๗. นายพีระศักดิ์ พอจิต กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๘. นายมานพ ดีมี กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
๙. นายวีระ รัตนศิริกุลชัย ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
๑๐. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ระพินทร โพธิ์ศรี ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
๑๑. อาจารย ดร.วิวรรธน มุขด ี กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
๑๒. ผูชวยศาสตราจารยสุบิน แกวยัง กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร        
๑๓. อาจารยปริญญา บัววังโปง กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
๑๔. ผูชวยศาสตราจารยจรูญ คําทิพย กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
๑๕. อาจารยโศรตรีย จุฑานนท กรรมการจากคณาจารยประจํา 
๑๖. อาจารยเจษฎา มิ่งฉาย กรรมการจากคณาจารยประจํา 
๑๗. อาจารยอุดมศักดิ์ บังเมฆ กรรมการจากคณาจารยประจํา 
๑๘. อาจารยอมร ชูเอียด กรรมการจากคณาจารยประจํา 
๑๙. อาจารย ดร.วีรชัย เศรษฐพรรค เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

รายนามผูไมมาประชุม     
 

๑. นายดิเรก กอนกลีบ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                         ติดภารกิจ 
๒. ผูชวยศาสตราจารยพูนศักดิ์ บุญสาลี กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ                        ติดภารกิจ 
๓. รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ นพรัก กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                         ติดภารกิจ 
๔. ศาสตราจารย ดร.สมบัติ กาญจนกิจ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                         ติดภารกิจ 
๕. นายเรืองชัย ทรัพยนิรันดร กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                         ติดภารกิจ 

        
                  รายช่ือผูเขารวมประชุม / ……. 



 ๒
 

รายชื่อผูเขารวมประชุม 
๑. นางศณฐัฌา ฤกษดี ผูชวยเลขานุการ 
๒. นางสาวนิธิวดี คัณธานันท ผูชวยเลขานุการ 
๓. นางสาวนิรชา คมสัน ผูชวยเลขานุการ 
๔. นายดํารงค วงษพรวน ผูชวยเลขานุการ 

 
เร่ิมประชุม    เวลา   ๙.๓๐   น. 
 
ระเบียบวาระที่  ๑  เร่ืองประธานแจงท่ีประชุมทราบ  
 

   - ไมมี -  
 

ระเบียบวาระที่    ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย      
คร้ังที่  ๘ / ๒๕๔๘  เมือ่วันที่  ๒๕  ตุลาคม  ๒๕๔๘   จํานวน   ๘  หนา  เสนอคณะกรรมการพิจารณา          
รับรองรายงานการประชุม 
 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๗ / ๒๕๔๘  โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระที่  ๓  เร่ืองสืบเนื่อง  
 

  ๓.๑   พิจารณา (ราง)  พระราชกฤษฎีกา  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลยั (ราง) ระเบียบสภา 
         มหาวิทยาลัย และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ  

 

ความเปนมา    สืบเนื่องจากการประชุม คร้ังที่ ๘/๒๕๔๘  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
พิจารณากลั่นกรอง ราง พระราชกฤษฎีกา ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราง ระเบียบสภามหาวิทยาลัย 
และ ราง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  ซึ่งมีหนาที่ดําเนนิการพิจารณากลั่นกรอง  

 ๑.   (ราง)  พระราชกฤษฎกีา วาดวย ปริญญาในสาขา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  
        และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ พ.ศ.๒๕๔๘  
 ๒.  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘ 
 ๓.   (ราง) ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย การรับจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษา            
          พ.ศ.๒๕๔๘ 
 
 

๔.  (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย ……./ 
 



 ๓
 
 ๔.  (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เรื่อง  การรับจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  
       โดยไดมอบหมายให คณะอนุกรรมการดังกลาว ดําเนินการพิจารณากลั่นกรอง (ราง) พระราช     
       กฤษฎีกา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย (ราง) ระเบียบสภามหาวิทยาลัย และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย 
                       ราชภัฏอุตรดิตถ โดยใหนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งนี้ 
        คณะอนุกรรมการฯ ไดกําหนดการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๔๘  เมื่อวันที่  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๔๘ 

เพื่อพิจารณากลั่นกรอง (ราง) พระราชกฤษฎีกา   (ราง) ขอบังคบัมหาวิทยาลัย (ราง) ระเบียบสภามหาวิทยาลัย 
และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เรียบรอยแลว   

ประเด็นนําเสนอ   ขอความเห็นชอบ  พิจารณา 
 ๑.  (ราง)  พระราชกฤษฎกีา วาดวย ปริญญาในสาขา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  
         และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ พ.ศ.๒๕๔๘  
 ๒. (ราง)  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘ 
 ๓. (ราง)  ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย การรับจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษา  

          พ.ศ.๒๕๔๘ 
 ๔. (ราง)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เรื่อง  การรับจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษา 
         พ.ศ. ๒๕๔๘  
มติที่ประชุม  พิจารณา (ราง)  พระราชกฤษฎีกา  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย (ราง) ระเบียบสภามหาวิทยาลัย  

และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ   
 เห็นชอบ  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘ 
 เห็นชอบ  ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย การรับจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษา  
 พ.ศ.๒๕๔๘ 
 เห็นชอบ  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เร่ือง  การรับจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษา 
 พ.ศ. ๒๕๔๘  
  มอบหมายให  รองอธิการบดีฝายวิชาการ ดําเนินการแกไขเพิม่เติมตามขอเสนอแนะของ 
 คณะกรรมการ 
 เห็นชอบในหลักการ (ราง)  พระราชกฤษฎีกา วาดวย ปริญญาในสาขา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา  
 ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ พ.ศ.๒๕๔๘  

 มอบหมายให  รองอธิการบดีฝายวิชาการ ดําเนินการออกแบบครุยบัณฑิต ครุยมหาบัณฑิต                  
ครุยดุษฎีบัณฑิต  ใหเห็นภาพความแตกตางกันของครุยแตละระดับ โดยนําเสนอผานทางคอมพิวเตอร 
เพื่อใหคณะกรรมการไดเห็นภาพชัดเจนขึ้น นําเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 
 

 
 

ระเบียบวาระที่  ๔  ……./ 
  



 ๔
 
ระเบียบวาระที่  ๔  เร่ืองแจงเพื่อทราบ  
 

๔.๑   แกไขบันทึกขอตกลงระหวาง California State University San Bernardino 
         และมหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ  
 

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๔๘  เมื่อวันที่  ๒๕  ตุลาคม  ๒๕๔๘  ไดมี
กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ  ตั้งขอสังเกตวาในบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ กับ California  State University  San Bernardino ไมปรากฏรายชื่อของ นายมานพ  ดีมี 
กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ   

ดังนั้น เพื่อใหเอกสารขอตกลงมีความสมบูรณถูกตอง ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
ไดดําเนินการปรับแกเอกสารขอตกลงใหถูกตองแลว และขอใหใชเอกสารฉบับนี้เปนเอกสารอางอิงใน
รายงานการประชุมเพื่อเปนหลักฐานตอไป   

 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

  ๔.๒   รายงานการดําเนินการปรับปรุงสนามกีฬา 
 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณการปรับปรุงสนามกีฬา ในการเตรียมการเปนเจาภาพ
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ คร้ังที่ ๑๘  ระหวางวันท่ี  ๘ – ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๔๘                      
ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  ๔,๖๑๔,๗๔๖.- บาท เพ่ือปรับปรุงสนามกีฬา  จํานวน  
๗  สนามนั้น 

เน่ืองจากในการดําเนินการจัดจาง ปรากฏวามีบางรายการไมสามารถจัดจางได จึงไดมีการขอ             
ปรับแบบรูปรายการบางรายการเพื่อนํางบประมาณไปสมทบรายการที่จําเปนตองปรับปรุง และมอบกอง
อาคารสถานที่และสวัสดิการดําเนินการในสวนที่จําเปนตามวงเงินที่ เหลือจากการนําไปสมทบแลว                    
โดยบางรายการกองกิจการนักศึกษาไดขอเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อนําไปจัดซื้อวัสดุอุปกรณสนาม                         
ท่ีจําเปนตองใชในการแขงขัน  ซึ่งในการปรับลดแบบรูปรายการและการเปลี่ยนแปลงรายการดังกลาว 
อธิการบดีไดพิจารณาแลวเห็นสมควรใหนําแจงคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ  

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  ………/ 
 



 ๕
 
ระเบียบวาระที่  ๕  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา  
 

๕.๑    ขออนุมัติปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๔๘  
 

ความเปนมา  จากการประชุมคณะกรรมการวิชาการ  ครั้งที่ ๘/๒๕๔๘  เมื่อวันที่  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๔๘                    
ท่ีประชุมไดมีมติอนุมัติผลการศึกษาของนักศึกษา ประจําภาคเรียนที่ ๑  ปการศึกษา  ๒๕๔๘  เรียบรอยแลว  
จึงนําเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรบัณฑิต  จํานวน  ๒๘๖  คน  

ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่  ๑  ปการศึกษา  ๒๕๔๘  จํานวน  ๒๘๖  คน  
ดังนี้ 

   สาขาบริการธุรกิจ  จํานวน  ๑๒๗ คน 
   สาขาวิทยาศาสตร   จํานวน    ๗๑ คน 
   สาขาศิลปศาสตร   จํานวน     ๖๔ คน 
   สาขาการศึกษา   จํานวน    ๒๔ คน  
มติที่ประชุม อนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่  ๑  ปการศึกษา  ๒๕๔๘  จํานวน  ๒๘๖  คน  
 ตามเสนอ   
 

๕.๒    ขออนุมัติปริญญาบัตรมหาบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิต  
            ประจําภาคเรียนที่  ๒  ปการศึกษา ๒๕๔๘  

 

ความเปนมา จากการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจํามหาวิทยาลัย สมัยสามัญ ครั้งที่ ๖ / ๒๕๔๘               
เมื่อวันที่  ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๔๘  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติผลสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  ประจําภาคเรียนที่  ๒  ปการศึกษา ๒๕๔๘  จํานวน  ๒๓  คน     

ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ  ปริญญาบัตรมหาบัณฑิต  ประจําภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา  ๒๕๔๘  จํานวน  ๒๓  คน   
ดังนี้  

  ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
   -  สาขาการบริหารการศึกษา  จํานวน   ๑ คน 
   -  สาขาหลักสูตรและการสอน จํานวน ๖ คน 
  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
   -  สาขาวิชาชีพครู   จํานวน ๑๖ คน  
มติที่ประชุม อนุมัติ  ปริญญาบัตรมหาบัณฑิต  ประจําภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา  ๒๕๔๘  จํานวน  ๒๓  คน   

ตามเสนอ 
 
 
 

๕.๓     ขออนุมตัิหลักสูตร ……../ 



 ๖
 
  ๕.๓     ขออนุมตัิหลักสตูร 
 

ความเปนมา   จากการประชุมคระกรรมการวิชาการ คร้ังที่ ๗/๒๕๔๘ เมื่อวันที่  ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๔๘ และการ
ประชุม ครั้งท่ี ๘/๒๕๔๘  เมื่อวันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๔๘ ท่ีประชุมไดพิจารณาหลักสูตรแลว และมีมติ
เห็นชอบใหนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติเปนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ตอไป  จํานวน  ๑๓  หลักสูตร    

ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ หลักสูตร  จํานวน  ๑๓  หลักสูตร  ดังน้ี  
๑. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
๒. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร 
๓. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาญี่ปุน 
๔. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
๕. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจการบริการ 
๖. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
๗. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๘. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
๙. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร  ๔  ป) 
๑๐. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรตอเนื่อง) 
๑๑. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
๑๒. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ 
๑๓. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา 

มติที่ประชุม  อนุมัติ หลักสูตร  จํานวน  ๑๓  หลักสูตร  ตามเสนอ 
 

  ๕.๔  การกาํหนดภาระงานของสภาคณาจารยและขาราชการ 
 

ความเปนมา ดวยท่ีประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ มีความเห็นวา ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย สภาคณาจารยและ
ขาราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ สภาคณาจารยและขาราชการเปน
หนวยงานของมหาวิทยาลัยมีหนาที่ชัดเจน ตามมาตรา ๒๔ แหง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ               
พ.ศ. ๒๕๔๗  

คณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ไดพิจารณาเห็นวาควรใหมีการกําหนดภาระงานใหแก 
ผูดํารงตําแหนงประธาน รองประธาน และเลขานุการสภาคณาจารยและขาราชการ ใหเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน   

 
สภาคณาจารยและขาราชการ ....../ 

 



 ๗
 
สภาคณาจารยและขาราชการไดเคยยื่นเรื่องเสนอขอภาระงานตอมหาวิทยาลัยแลว โดยมหาวิทยาลัย

ไดนําหารือในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  คณะกรรมการไดพิจารณาและมีมติไมอนุมัติ
ภาระงานใหประธาน รองประธาน และเลขานุการสภาคณาจารย  โดยมีเหตุผล ดังนี้ 

๑.๑  เนื่องจากกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการเปนงานอาสาสมัครเขามาปฏิบัติหนาที่ 
        เพ่ืออาจารย 
๑.๒ ขณะที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยกําหนดใหภาระงาน ๓ คาบภาระงานตอ 
         สัปดาห ฉะนั้นโดยฐานะแลวกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการก็ควรจะไดตํ่ากวา 
๑.๓  มหาวิทยาลัยมีคาเบี้ยประชุมใหกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการแลว จึงไมอนุมัติ 
         ภาระงานใหอีก  
ดังนั้น สภาคณาจารยและขาราชการ จึงเสนอเรือ่งตอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา

กําหนดภาระงานให 
ประเด็นนําเสนอ  พิจารณา การกําหนดภาระงานใหแกผูดํารงตําแหนงประธาน รองประธาน และเลขานุการ                   

สภาคณาจารยและขาราชการมหาวทิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  
มติทีป่ระชุม   เน่ืองจากเปนเร่ืองการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจึงขอให

มหาวิทยาลัยนําเร่ืองการกําหนดภาระงานใหแกผูดํารงตําแหนงประธาน รองประธาน และเลขานุการสภา
คณาจารยและขาราชการ กลับไปพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล อกีครั้ง   

 

  ๕.๕   (ราง) ประกาศสภามหาวิทยาลยั เร่ือง โครงสรางอัตราเงินเดือน 
              และการจายคาตอบแทนบุคลากรมหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ 
 

ความเปนมา ตามหนังสอื สํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๔.๓/ว ๑๔ เรือ่ง การกําหนดอัตราเงินเดอืนของผูท่ีไดรับ
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพท่ี ก.พ.รับรอง ลงวันที่  ๓  ตุลาคม  ๒๕๔๘ และหนังสอื สํานักงาน ก.พ. 
ท่ี นร ๑๐๐๘/ว๑๑ เรือ่ง การปรับอัตราเงินเดือนขาราชการ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๙ เขาสูบัญชีอัตรา
เงินเดอืนขาราชการพลเรือน ทายพระราชกฤษฎกีาการปรับอัตราเงินเดอืนขาราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘   

มหาวิทยาลัยไดดําเนินการปรับอัตราเงินเดือนของบุคลากรในมหาวิทยาลัย ตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัย เรื่อง โครงสรางอัตราเงินเดอืนและการจายคาตอบแทนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ            
ลงวันที่  ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๔๘  เรียบรอยแลว  

จึงขอนําเสนอ (ราง) ประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง โครงสรางอัตราเงินเดือนและการจายคาตอบแทน
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ตอคณะกรรมการเพือ่พจิารณา    

ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ ราง ประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง โครงสรางอัตราเงินเดือนและการ                       
จายคาตอบแทนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง โครงสรางอัตราเงินเดือนและการจายคาตอบแทน
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  ตามเสนอ 

 
๕.๖   พิจารณา (ราง) ......./ 



 ๘
 

  ๕.๖   พิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลยั (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลยั  และ 
            (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย ของกองกจิการนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดติถ  
 

ความเปนมา จากการประชุมของคณะกรรมการบริหารกองกิจการนักศึกษา  เมื่อวันที่  ๑๘  กุมภาพันธ  ๒๕๔๘  
ท่ีประชุมไดเห็นชอบในหลักการ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย  และ  (ราง) 
ประกาศมหาวิทยาลัย ของกองกิจการนักศึกษาเรียบรอยแลว จึงนําเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป  รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

ประเด็นนําเสนอ พิจารณา  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย  และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย 
ของกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  

มติที่ประชุม ขอถอน วาระการพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย  และ (ราง) 
ประกาศมหาวิทยาลัย ของกองกจิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ   

  มอบหมายให รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา แกไข ภาษา คําผิด และรูปแบบของ ระเบียบ
มหาวิทยาลัย ขอบังคับมหาวิทยาลัย และ ประกาศมหาวิทยาลัย ของกองกิจการนักศึกษา ใหถูกตองตาม
รูปแบบของมหาวิทยาลัยกอนนําเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

 

ระเบียบวาระที่  ๖  เร่ืองอื่นๆ  
 

 ๖.๑  กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ คร้ังที่ ๑๐ / ๒๕๔๘ 
 
 สภามหาวิทยาลัยกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย สัญจร  ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๔๘ ในวัน
อังคารท่ี  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๔๘   ณ   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วิทยาเขตนาน จังหวัดนาน  

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

 ปดประชุมเวลา   ๑๒.๕๐   น.  
 
 
        นิธิวดี    คัณธานันท                                    
               บันทึก/พิมพ รายงานการประชุม            
 
 
                  นายวีรชัย   เศรษฐพรรค 
            ตรวจ / ทาน รายงานการประชุม 


