รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 1/2550
วันที่ 25 มกราคม 2550
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5
..................................................................
รายนามผูมาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

นายธีระวัฒน
ผูชวยศาสตราจารยขรรคชัย
นายดิเรก
ผูชวยศาสตราจารยพูนศักดิ์
นายพีระศักดิ์
นายมานพ
ศาสตราจารย ดร.สมบัติ
อาจารย ดร.วิวรรธน
ผูชวยศาสตราจารยสุบิน
อาจารยปริญญา
ผูชวยศาสตราจารยจรูญ
อาจารยโศรตรีย
ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา
ผูชวยศาสตราจารยอุดมศักดิ์
อาจารยอมร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิตพล
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรชัย

ภัทรานวัช
สนสอาดจิต
กอนกลีบ
บุญสาลี
พอจิต
ดีมี
กาญจนกิจ
มุขดี
แกวยัง
บัววังโปง
คําทิพย
จุฑานนท
มิ่งฉาย
บังเมฆ
ชูเอียด
ศศิธรานุวัฒน
เศรษฐพรรค

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
(แทน) อธิการบดี
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการจากผูด าํ รงตําแหนงบริหาร
กรรมการจากผูด าํ รงตําแหนงบริหาร
กรรมการจากผูด าํ รงตําแหนงบริหาร
กรรมการจากผูด าํ รงตําแหนงบริหาร
กรรมการจากคณาจารยประจํา
กรรมการจากคณาจารยประจํา
กรรมการจากคณาจารยประจํา
กรรมการจากคณาจารยประจํา
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

จันทรแกว
ศิลปอวยชัย
เหลาอารยะ
ทรัพยนิรันดร
พูลสรรพสิทธิ์
นพรัก
รัตนศิริกลุ ชัย

นายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ

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

ศาสตราจารย ดร.เกษม
นายแพทยชาญชัย
นายนรินทร
นายเรืองชัย
แพทยหญิงศรีวรรณา
รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ
นายวีระ

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
หมดวาระ

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

นางสาวนิธิวดี
นางสาวนิรชา
นางสาววาสนา
นายดํารงค

คัณธานันท
คมสัน
ผูบุญ
วงษพรวน

ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

เปดประชุม เวลา 09.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงเพื่อทราบ
1.1 นายกสภามหาวิทยาลัย มอบหมายอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหนาที่ประธานการประชุมแทน
ดวยนายกสภามหาวิทยาลัยติดภารกิจ ไมสามารถมาเปนประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 1/2550 ได จึงมอบหมายใหอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหนาที่เปนประธานการประชุมแทน
ที่ประชุม รับทราบ
1.2 อธิการบดี มอบหมายรองอธิการบดีฝายวิชาการ เขารวมประชุมแทน
ดวยอธิการบดี ติดภารกิจการประชุมอธิการบดีทั่วประเทศ ไมสามารถเขาประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่
1/2550 ได จึงขออนุญาตใหผูชวยศาสตราจารยขรรคชัย สนสอาดจิต รองอธิการบดีฝายวิชาการ เขาประชุมแทน
ที่ประชุม อนุญาตใหผูชวยศาสตราจารยขรรคชัย สนสอาดจิต รองอธิการบดีฝายวิชาการ เขาประชุมแทนอธิการบดี
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2549
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดจัดทํารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12 / 2549 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม
2549 จํานวน 9 หนา เรียบรอยแลว จึงนําเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12 / 2549 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2549 โดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัย จากการประชุม ครั้งที่ 12/2549
ความเปนมา
สืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 12/2549 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2549 ที่ประชุมไดพิจารณาใหความเห็นชอบ
ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัย โดยไดมอบหมายใหปรับแกตามมติที่ประชุมและใหอธิการบดีตรวจทาน
กอนเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบ บัดนี้ไดดําเนินการตามมติที่ประชุมเรียบรอยแลว
จึงขอนําเสนอขอบังคับ......./

3

จึงขอนําเสนอขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ ตอที่ประชุมเพื่อรับทราบ 4 ฉบับ ดังนี้
1. ระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวย การเทียบโอนรายวิชาจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับปริญญาตรี
พ.ศ.2549
2. ระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวย การโอนผลการเรียนและการเทียบโอนรายวิชาจากการศึกษาในระบบระดับปริญญาตรี
พ.ศ.2549
3. ระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวย การใหรางวัลผลงานทางวิชาการสําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2549
4. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตรารางวัลผลงานทางวิชาการสําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
กรณี ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย ตําแหนงทางวิชาการของพนักงานสายวิชาการ พ.ศ.2549 ที่ประชุมขอให
ถอนเรื่องออกไปกอน และมอบหมายให อธิการบดี แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการปรับปรุง แกไขประกาศสภา
มหาวิทยาลัย เรื่อง โครงสรางอัตราเงินเดือนและการจายคาตอบแทนบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ลงวันที่
29 พฤศจิกายน 2548 เพื่อเสนอตอที่ประชุมพรอมกับขอบังคับ วาดวย ตําแหนงทางวิชาการของพนักงานสายวิชาการ
พ.ศ.2549 โดยขอใหดําเนินการอยางรอบคอบ เหมาะสม และเปนธรรม ทั้งนี้ ใหประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
หรือผูแทนกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ และผูแทนบุคลากรสายวิชาการที่เกี่ยวของรวมเปนกรรมการชุดนี้ดวย
ขอสังเกต
1. ขอใหเปรียบเทียบความแตกตางเรื่องสวัสดิการ ระหวางขาราชการ กับพนักงานสายวิชาการวามีมากนอย
เพียงใด ใหเห็นภาพอยางชัดเจน
2. เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมของสภามหาวิทยาลัยที่ตองมีการดําเนินการตอเนื่อง ขอใหฝายเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย ติดตามใหความสะดวกใหมากขึ้นกวาเดิม
มติที่ประชุม

รับทราบ และเห็นชอบตามเสนอ
3.2 มติคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2550 วันที่ 19 มกราคม 2550
เรื่องการเสนอขอจัดตั้งหนวยงานภายในกํากับของมหาวิทยาลัย

ความเปนมา
สืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 12/2549 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2549 ที่ประชุมไดพิจารณาการเสนอขอจัดตั้ง
หนวยงานภายในกํากับมหาวิทยาลัย 2 หนวยงาน ไดแก ศูนยคอมพิวเตอร และศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
โดยรับฟงความคิดเห็นของคณะกรรมการสภาวิชาการ และคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดตั้งหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ และไดมอบหมายใหเสนอเรื่องตอคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณาทบทวนมตินั้น
จากการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2550 เลขานุการสภาวิชาการ
ไดเสนอเรื่องตอคณะกรรมการเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามมติสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภาวิชาการได
เห็นชอบใหคงตามมติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2549 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2549 ทั้งนี้ สภา
วิชาการไดพิจารณาแลวจากขอมูลและคําชี้แจงของหนวยงาน 2 ครั้ง โดยมีมติใหปรับปรุงเอกสารที่นําเสนอใหสมบูรณ
ยิ่งขึ้น และไดเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาเสนอตอสภามหาวิทยาลัยแลว ผลการพิจารณาจะเปนประการใด
ใหเปนไปตามอํานาจของสภามหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม……./
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มติที่ประชุม
เนื่องจากอธิการบดี ในฐานะผูบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยไมไดอยูในที่ประชุม คณะกรรมการจึงเห็นสมควร
ใหชะลอการพิจารณา เพื่อนําไปพิจารณาในครั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจงเพื่อทราบ
4.1 รายงานความคืบหนาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
และทบทวนขั้นตอนในการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
ศาสตราจารย ดร.สมบัติ กาญจนกิจ ประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาขอรายงานความคืบหนา
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ และทบทวนขั้นตอนในการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
ดังนี้
1. รายงานความคืบหนาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
ขณะนี้ คณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ ไดพิจารณาผลงานทางวิชาการของผูขอกําหนดตําแหนง ระดับ
รองศาสตราจารย 2 ราย พิจารณาเรียบรอยไปแลว 1 ราย อีก 1 ราย เปนผูที่มีคุณสมบัตยิ ังไมเขาขายสําหรับเขารับการ
ดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย
2. การทบทวนขั้นตอนในการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
- ขอใหมหาวิทยาลัยใหความรวมมือ อํานวยความสะดวก และใหความชวยเหลือ เอื้ออํานวยดานการประชุม
- ขอใหกําหนดคาตอบแทนคาเบี้ยประชุมของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ และคณะกรรมการชุด
อื่นๆ ในการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
- มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนคาใชจายที่เปนการอํานวยความสะดวกในการประชุม
ขอสังเกต
1. รองอธิการบดีฝายวิชาการ ชี้แจงเพิ่มเติมวา เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
เปนคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง ตามระเบียบแลวสามารถเบิกคาตอบแทนการประชุมได ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย วาดวย เบี้ยประชุม พ.ศ.2549
2. คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง ขอใหฝายบริหารไดประสานงานติดตอ
เปนระยะๆ เพื่ออํานวยความสะดวกหรือประสานงานเรื่องตางๆ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ขออนุมัติปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549
ความเปนมา
ดวยคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ไดดําเนินการพิจารณาผลการศึกษาของผูสําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 ในการประชุม ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 19
มกราคม 2550 มีมติเห็นชอบใหสําเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2550 รวมจํานวนทั้งสิ้น 74 คน
ประเด็นนําเสนอ ……/
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ประเด็นนําเสนอ ขออนุมตั ิ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 จํานวน 74 คน ดังนี้
ระดับปริญญาตรี
- สาขาบริหารธุรกิจ
6
คน
- สาขาวิทยาศาสตร
14
คน
- สาขาศิลปศาสตร
53
คน
- สาขานิติศาสตร
1
คน
รวม
74
คน
มติที่ประชุม
อนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 จํานวน 74 คน ตามเสนอ
5.2 ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ขอกําหนดตําแหนงและแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย
ความเปนมา
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 19
มกราคม 2550 ไดพิจารณาผลการตรวจประเมินผลงานทางวิชาการตามความเห็นชอบของผูทรงคุณวุฒแิ ลว ที่ประชุม
เห็นควรให นางฉัตรนภา พรหมมา ผูชวยศาสตราจารยระดับ 8 ดํารงตําแหนงทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย
สาขาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ 27 มกราคม 2549
ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ แตงตั้งให นางฉัตรนภา พรหมมา ผูชวยศาสตราจารยระดับ 8 ดํารงตําแหนงทางวิชาการในระดับ
รองศาสตราจารย สาขาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ 27 มกราคม 2549
มติที่ประชุม
อนุมัติ แตงตั้งให นางฉัตรนภา พรหมมา ผูชวยศาสตราจารยระดับ 8 ดํารงตําแหนงทางวิชาการในระดับ
รองศาสตราจารย สาขาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ 27 มกราคม 2549 ตามเสนอ
ที่ประชุมเห็นสมควรใหมีการมอบของที่ระลึกหรือหนังสือแสดงความยินดี แกรองศาสตราจารยฉัตรนภา พรหมมา
มอบหมายให กรรมการสภาวิชาการประสานดําเนินการ
5.3 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย การบริหารจัดการหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัย
เทียบเทาคณะ
ความเปนมา
ตามที่ สภามหาวิ ทยาลั ยได อนุ มั ติ จั ดตั้ ง หน วยงานในกํ ากั บมหาวิ ทยาลั ย เที ยบเท าคณะ 2 หน วยงาน ได แ ก
โรงเรียนสาธิต และวิทยาลัยนานาชาติ ในคราวการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2549 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2549 นั้น
มหาวิทยาลัยไดออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการยกรางขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย การบริหาร
จัดการหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยเทียบเทาคณะ และคณะกรรมการดังกลาวไดดําเนินการประชุมเมื่อวันที่ 12
มกราคม 2550 แลว ดังนั้น เพื่อใหการบริหารจัดการหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัย เทียบเทาคณะเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงขอนําเสนอ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย การบริหารจัดการ
หนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยเทียบเทาคณะ ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ประเด็นนําเสนอ ……./
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ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย การบริหารจัดการหนวยงานในกํากับ
มหาวิทยาลัยเทียบเทา
มติที่ประชุม
พิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย การบริหารจัดการหนวยงานในกํากับ
มหาวิทยาลัยเทียบเทา โดยใหแกไขเพิ่มเติม ดังนี้
1. ตัดขอความในยอหนาแรก ขอความวา “ และมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ..... เมื่อวันที่ .....เดือน .......
พ.ศ. .......” ออก
2. ใหตัดขอความใน ขอ 1 ออกทั้งหมด
3. ขอ 2 เพิ่มเติมคํานิยาม คําวา สภามหาวิทยาลัย หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
4. ขอ 5 เพิ่มขอความตอทายวรรคแรกวา “วาระการดํารงตําแหนงใหเปนไปตามมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 โดยอนุโลม”
5. ใหเพิ่มเติมอํานาจหนาที่ในขอบังคับดวย โดยอิงอํานาจหนาที่ของคณบดี
6. ขอ 3 (3) รายไดอื่นๆ ควรระบุใหชัดเจน วามีอะไรบาง
ที่ประชุมเห็นสมควรใหผูเกี่ยวของพิจารณาปรับแกตามขอเสนอแนะของที่ประชุม และขอใหเสนอ (ราง)
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย การบริหารจัดการหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยเทียบเทา ตอที่ประชุม
เพื่อพิจารณาอยางรอบคอบอีกครั้ง ในการประชุมครั้งตอไป
5.4 พิจารณา (ราง) ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ มหาวิทยาลัย
ความเปนมา
คณะกรรมการวิชาการ ในคราวการประชุม ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2550 ไดดําเนินการพิจารณา
กลั ่น กรอง (รา ง) ขอ บัง คับ ระเบีย บ ประกาศ จํ า นวน 3 ฉบับ เรีย บรอ ยแลว และมีม ติเ ห็น ชอบใหเ สนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 3 ฉบับ
ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ
1. (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งและถอดถอนผูชวยศาสตราจารยพิเศษ
รองศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยพิเศษ พ.ศ.2549
2. (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวย การบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2549
3. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2549
มติที่ประชุม
เห็นชอบให เลื่อนการพิจารณา (ราง) ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศ ทั้ง 3 ฉบับ ไปพิจารณาในการประชุม
ครั้งตอไป
5.5 ทบทวนการอนุมัติปริญญาบัตร
ความเปนมา
สืบเนื่องจากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่10/2549 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2549 ที่ประชุมไดดําเนินการ
พิจารณาผลการศึกษาของผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 ซึ่งมีมติเห็นชอบ
ใหสําเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2549 นั้น
ในการประชุมดังกลาว……./
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ในการประชุมดังกลาวไดพิจารณาเห็นชอบให นางสาวฉัตรพร คําขาด นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
(นานาชาติ) เกรดเฉลี่ย 3.84 สําเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ซึ่งไมไดรับการเห็นชอบใหไดรับเกียรตินิยม
อันดับ 1 เนื่องจาก นางสาวฉัตรพร คําขาด สอบไดทุนของ IAEJ ไปศึกษาตอ ณ มหาวิทยาลัย Aichi ประเทศญี่ปุน
เปนเวลา 1 ป ทําใหตองกลับมาเก็บวิชาเรียนเพิ่มอีก 1 ภาคเรียน ซึ่งมหาวิทยาลัยไดพิจารณาวา นางสาวฉัตรพร คําขาด
ใชเวลามากกวา 4 ป จึงเปนเหตุทําใหไมไดรับการอนุมัติปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 ดังกลาว
จากขอมูลดังกลาว ขอใหที่ประชุมพิจารณา 2 ประเด็น คือ
1. นางสาวฉัตรพร คําขาด สรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยในการสอบชิงทุนตางประเทศได
2. ถาพิจารณาจากปการศึกษา นางสาวฉัตรพร คําขาด ศึกษาตามเกณฑปกติคือ 4 ป
เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหกับนักศึกษา จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนการอนุมัติปริญญา
บัตรของ นางสาวฉัตรพร คําขาด
ประเด็นนําเสนอ ขอทบทวนการอนุมัติปริญญาบัตร ของนางสาวฉัตรพร คําขาด จากเดิม ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เปน
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1
มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพิจารณาทบทวนแลว เห็นชอบใหอนุมัติ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 แก
นางสาวฉัตรพร คําขาด เนื่องจาก นางสาวฉัตรพร คําขาด มีคุณสมบัติเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548
มอบหมายให รองอธิการบดีฝายวิชาการ ประสานดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.2 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 2/2550
สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ครั้งที่ 2 / 2550
ในวันที่ 22 กุมภาพันธ 2550 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5
ที่ประชุม

รับทราบ

ปดประชุม เวลา 13.30 น.
นางสาวนิธิวดี คัณธานันท
บันทึก / พิมพ รายงานการประชุม
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรชัย เศรษฐพรรค

ตรวจ / ทาน รายงานการประชุม

หมายเหตุ รายงานการประชุม วาระที่ 6.1 ไมสามารถเปดเผยได

