รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 3/2550
วันที่ 8 มีนาคม 2550
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5
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รายนามผูเขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.

นางสาวนิธิวดี
นางสาวนิรชา
นางสาววาสนา
นายดํารงค

คัณธานันท
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ผูบุญ
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ผูชวยเลขานุการ
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เปดประชุม เวลา 09.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงเพื่อทราบ
1.1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรชัย เศรษฐพรรค เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขออนุญาตใหผูอาํ นวยการ
สํานักงานอธิการบดี ปฏิบัติหนาที่แทน
เนื่องดวยผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรชัย เศรษฐพรรค เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ติดภารกิจไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่เลขานุการในการประชุม ครั้งที่ 3 / 2550 ได จึงไดบันทึกขออนุญาตให อาจารยปริญญา บัววังโปง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูดํารงตําแหนงบริหาร ปฏิบัติหนาที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแทน
มติที่ประชุม

อนุญาต

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2 / 2550
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดจัดทํารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 / 2550 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ
2550 จํานวน 11 หนา เรียบรอยแลว จึงนําเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2550 โดยใหมีการแกไข
1. ใหตัดรายนามผูไมมาประชุม ลําดับที่ 4 นายวีระ รัตนศิริกุลชัย ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ออก
2. มติที่ประชุม ขอ 2 ใหตัดขอความ “เนื่องจาก นางสาวฉัตรพร คําขาด มีคุณสมบัติเปนไปตามขอบังคับคณะกรรมการสภา
สถาบันราชภัฏ วาดวย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีของสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2541” ออก
3. วาระที่ 5.1 ประเด็นนําเสนอ ใหแกไขเปน “ขออนุมัติแตงตั้ง”
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.2 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ผูทรงคุณวุฒิ
ความเปนมา
สืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2550 ที่ประชุมไดพิจารณา (ราง) คําสั่ง
สภามหาวิทยาลัย เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ผูทรงคุณวุฒิ และมอบหมายให
อธิการบดีประสานทาบทาม คุณวีระ รัตนศิริกุลชัย อดีตประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ และคุณสุวิทย วงศวรกุล อดีตกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิ ทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภั ฏอุตรดิต ถ
เพื่อเปนกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย นั้น
บัดนี้ ../
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บัดนี้ อธิการบดีไดประสานทาบทาม คุณวีระ รัตนศิริกุลชัย และคุณสุวิทย วงศวรกุล เรียบรอยแลว และทั้งสองทาน
ไดตอบรับยินดีเปนกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ดังนั้น มหาวิทยาลัย จึงขอนําเสนอ (ราง) คําสั่งสภา
มหาวิทยาลัย ที่ 001 / 2550 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ผูทรงคุณวุฒิ
ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ (ราง) คําสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 001 / 2550 เรื่อง แตง ตั้ง คณะกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ผูทรงคุณวุฒิ
มติที่ประชุม
เห็นชอบ แตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ผูทรงคุณวุฒิ ตามเสนอ
ขอสังเกต
มหาวิทยาลัยควรดําเนินการนัดหมายประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยโดยเร็ว เพื่อใหไดมาซึ่ง
ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจงเพื่อทราบ
4.1 โครงการศึกษาดูงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ดวยมหาวิทยาลัยเห็นควรใหมีการจัดโครงการศึกษาดูงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการ โครงการศึกษาดูงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
มอบหมายให มหาวิทยาลัยจัดทํา ราง โครงการศึกษาดูงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ขอสังเกต
1. มหาวิทยาลัยควรกําหนดประเด็นจุดเนนในการศึกษาดูงานใหชัดเจน
2. มหาวิทยาลัยไดประโยชนอะไรในการไปศึกษาดูงานครั้งนี้ และจะนําความรูที่ไดศึกษาดูงานมาพัฒนา
มหาวิทยาลัยในดานใดบาง
3. ควรใหมีสวนรวมทุกภาคสวน ทั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหาร คณาจารย และพนักงาน
4. มหาวิทยาลัยตองสรางความเขาใจใหคณาจารยไดรับทราบถึงวัตถุประสงคในการไปศึกษาดูงาน
5. มหาวิทยาลัยควรเอาใจใสเรื่องการพัฒนาบุคลากรทั้งสายผูสอนและสายสนับสนุน ดานการศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ ทั้งในประเทศและตางประเทศ
6. มหาวิทยาลัยควรจัดสรรงบประมาณสวนหนึ่ง เพื่อใหบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ที่ไมมีโอกาส
ไดไปตางประเทศไกลๆ ไดไปศึกษาดูงานตางประเทศใกลๆ
7. มหาวิทยาลัยควรดูแลทุกภาคสวนใหเกิดความเทาเทียมกัน และเกิดโอกาส
8. มหาวิทยาลัยควรติดตามการใหความชวยเหลือผูประสบอุทกภัย อาจโดยการตั้งทีม หรือออกคาย หรือทําวิจัย
การชวยเหลือสนับสนุน หาแนวทางเพื่อใหผูประสบอุทกภัยไดรับโอกาสที่ดีขึ้น การสรางงาน การสรางอาชีพ
สรางรายได และการคืนวิถีชีวิตวัฒนธรรมกลับคืนมาซึ่งเปนเรื่องจําเปน และจะเปนผลงานของมหาวิทยาลัย
สูชุมชนที่ประชาสัมพันธได

4.2 …/
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4.2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สานสายใย รวมพลังใจ มรอ.ทุกวัย รวมใจพัฒนา”
มหาวิทยาลัย รวมกับสภาคณาจารยและขาราชการ กําหนดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สานสายใย
รวมพลังใจ มรอ.ทุกวัย รวมใจพัฒนา” ระหวางวันที่ 14 – 16 มีนาคม 2550 ณ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
โดยมีผูเขารวมโครงการประกอบดวย ผูบริหาร และคณาจารย ของมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

รับทราบ
4.3 รายงานการใหความชวยเหลือผูประสบอุทกภัยน้ําทวม

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2550 ที่ผานมา อธิการบดีไดเขาเฝาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ โรงเรียน ตชด.อนุสรณสมเด็จยา อ.บอเกลือ จ.นาน และไดถวายรายงานใหทราบถึงการชวยเหลือโรงเรียน ตชด. และ
ถวายรายงานเรื่องการแกไขปญหาน้ําทวมของมหาวิทยาลัย ที่ทรงพระกรุณาใหความชวยเหลือผานมูลนิธิชัยพัฒนา
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไดนําอาจารยและนักศึกษาลงพื้นที่ประสบภัย เพื่อใหความชวยเหลือ รวมกับวิทยาลัยพยาบาล
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นักศึกษาพยาบาลจากวิทยาลัยหัวเฉียว ฯลฯ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
ที่รวมออกคายลงพื้นที่บานน้ําตะ น้ําลี ในชวงปดภาคเรียนฤดูรอนที่จะถึงนี้
มหาวิทยาลัย รวมกับการไฟฟานครหลวงจัดทําโครงการปลูกหญาแฝกเพื่อปองกันปญหาดินทลาย การเดินสายไฟ
และในแงของการวิจัย มหาวิทยาลัยไดประสานกับเครือขายวิจัยอุดมศึกษาภาคเหนือ จัดทําโครงการวิจัยลงในพื้นที่น้ําทวม
จังหวัดอุตรดิตถ เนนการแกไขปญหาน้ําทวม ขณะนี้อยูระหวางการพัฒนาโครงการ
มอบหมายให อธิการบดีรายงานการแกไขปญหาอุทกภัยน้ําทวม ตอมูลนิธิชัยพัฒนา
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 การกําหนดตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงประเภทผูบริหาร
ตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ความเปนมา
ดวย ก.พ.อ. ไดกําหนดโครงสรางตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงประเภทผูบริหาร
ตามมาตรา 18 (ข) (7) และ (8) และตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะตําแหนงหรือเชี่ยวชาญเฉพาะตามมาตรา 18 (ค)
แหงพระราชบัญญัติ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และมาตรา 73 ไดบัญญัติไหขาราชการพลเรือน
สามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 ที่ปฏิบัติงานอยูในมหาวิทยาลัยราชภัฏ อยูในวันกอนวันที่
พระราชบัญญัติดังกลาวใชบังคับเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และมีตําแหนงหลักเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนดตามหนังสือที่แนบมาดวยนี้
บัดนี้ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามที่ ก.พ.อ. กําหนดแลว จึงขอเสนอบัญชีสรุปตําแหนงขาราชการพลเรือน
สามัญ เปนตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะตามที่
ก.พ.อ. กําหนด
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ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็ น ชอบ บั ญ ชี กํ า หนดตํ า แหน ง ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ เป น ตํ า แหน ง ข า ราชการพลเรื อ น
ในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ตามที่ ก.พ.อ.กําหนด
มติที่ประชุม
เห็นชอบ บัญชีกําหนดตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญเปนตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ตามที่ ก.พ.อ.กําหนด ตามเสนอ
5.2 พิจารณาการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 จัดสรรครั้งที่ 2
(งบ 20%)
ความเปนมา
ดวยมหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดทํางบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 จัดสรรครั้งที่ 2 (งบ 20%)
นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ซึ่งขอมูลดังกลาวไดนําเสนอที่ประชุมรองอธิการบดี เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2550 และ
เสนอคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2550 พิจารณาเห็นชอบในหลักการแลว
ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ จัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 จัดสรรครั้งที่ 2 (งบ 20%) 27,459,000 บาท
(ยี่สิบเจ็ดลานสี่แสนหาหมื่นเกาพันบาทถวน) รายละเอียดดังนี้
1. โครงการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย
จํานวนเงิน 25,560,000 บาท
2. การพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิต
จํานวนเงิน 1,899,000 บาท
มติที่ประชุม
อนุมัติ จัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 จัดสรรครั้งที่ 2 (งบ 20%) 27,459,000 บาท
(ยี่สิบเจ็ดลานสี่แสนหาหมื่นเกาพันบาทถวน) ตามเสนอ รายละเอียดดังนี้
1. โครงการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย
จํานวนเงิน 25,560,000 บาท
2. การพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิต
จํานวนเงิน 1,899,000 บาท
มหาวิทยาลัยอยูระหวางการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรในระดับคณะ เพื่อใชเปนเกณฑในการอนุมัติ
จัดสรรทุนบุคลากร
มอบหมายให มหาวิทยาลัยจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
5.3 สํานักงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน ขอยืมเงินเพื่อใชในการดําเนินงานโครงการ
ประเด็นนําเสนอ จากการประชุมคณะทํางานสํานักงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน และ UBI เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2550
เรื่อง การดําเนินงานของสํานักงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน ที่ประชุมมติใหสํานักงานวิจัยและพัฒนาชุมชนจัดทํา
แผนธุ ร กิ จ เพื่ อ เสนอให ม หาวิ ท ยาลั ย สนั บ สนุ น งบดํ า เนิ น งาน บั ด นี้ สํ า นั ก งานวิ จั ย และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ ชุ ม ชนได
ดําเนินการจัดทําแผนธุรกิจ (โดยสังเขป) เรียบรอยแลว จึงขอรับการสนับสนุนยืมเงินจากมหาวิทยาลัย เปนจํานวนเงิน
809,600.- บาท (แปดแสนเกาพันหกรอยบาทถวน) เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการของสํานักงานวิจัยฯ ให
บรรลุตามเปาหมาย และทางสํานักงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน จะดําเนินการคืนเงินยืมตามแผนการคืนเงินที่แนบ
มาพรอมนี้
ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ ยืมเงินเพื่อใชในการดําเนินงาน สํานักงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน วงเงิน 809,600 บาท
(แปดแสนเกาพันหกรอยบาทถวน)
มติที่ประชุม ......./
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มติที่ประชุม
อนุมัติ ใหมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณวงเงิน 1,000,000 บาท ใหสํานักงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน
เพื่อใชในการดําเนินงานโครงการ โดยไมตองสงคืน โดยมีเงื่อนไขวาในรอบ 6 เดือน สํานักงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
ชุมชน ตองรายงานผลการดําเนินการใหสภามหาวิทยาลัยทราบ
มอบหมายให สํานักงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนนําเสนอแผนธุรกิจมาใหม ในวงเงิน 1,000,000 บาท
(หนึ่งลานบาทถวน) โดยใหเนนผลิตงานวิจัย เสนอขายเทคโนโลยีใหมๆ มากกวาการขายผลิตภัณฑ
5.4 (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพลังงานทดแทนและสิ่งแวดลอม
ความเปนมา
การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2550 ที่ประชุมไดพิจารณาหลักสูตรระดับ
ปริญญาโท สาขาพลังงานทดแทนและสิ่งแวดลอมแลว มีมติเห็นชอบและมอบหมายใหคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ปรับแกไขเอกสารตามขอเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ จากนั้น ใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป
บัดนี้ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรไดดําเนินการปรับแกไขเอกสารตามขอเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการแลว
จึงนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพลังงานทดแทนและสิ่งแวดลอม
มติที่ประชุม
มอบหมายให ผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิตพล ศศิธรานุวัฒน ประธานคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาพลังงานทดแทนและสิ่งแวดลอม พิจารณาทบทวน (ราง) หลักสูตร และนําเสนอผูเชี่ยวชาญตรวจทาน
กอนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ขอสังเกต
1. หลักสูตร ข. ควรมีหรือไม
2. วิชารอง ควรมีหรือไม
3. ควรรับผูที่ไมมีพื้นฐานสายวิทยาศาสตรเขาเรียนหรือไม
4. ควรปรับแกศัพทภาษาอังกฤษ และภาษาไทยใหถูกตอง
5. คํานวณคาใชจายรองรับไวหรือไม กรณีที่บางกลุมมีผูเรียนไมถึง 5 คน
5.5 พิจารณากําหนดการประชุม ประจําเดือนเมษายน 2550
ความเปนมา
กองบริการการศึกษาขอความอนุเคราะหสภามหาวิทยาลัยกําหนดการประชุม ประจําเดือนเมษายน 2550 ใน
วันที่ 8 เมษายน 2550 เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดออกประกาศปฏิทินการศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550
กําหนดใหมีการสอบปลายภาคระหวางวันที่ 28 กุมภาพันธ – 13 มีนาคม 2550 และใหสงผลการเรียนของผูที่จะสําเร็จ
การศึกษา วันที่ 20 มีนาคม 2550 ซึ่งชวงเวลาดังกลาวกองบริการการศึกษาไมสามารถตรวจสอบคุณสมบัติของผูที่จะสําเร็จ
การศึกษาเพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยไดทันตามกําหนดการประชุมประจําเดือนมีนาคมได
เพื่ อ ให ก ารตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ข องผู ที่ จ ะสํ า เร็ จ การศึ ก ษามี ค วามสอดคล อ งกั บ ช ว งเวลาการประชุ ม ของ
คณะกรรมการ กองบริการการศึกษาจึงขอความอนุเคราะหสภามหาวิทยาลัย กําหนดการประชุมประจําเดือนเมษายน ใน
วันที่ 8 เมษายน 2550 เพื่อกองบริการการศึกษาสามารถจัดทําเอกสารการสําเร็จการศึกษาแจกใหแกผูสําเร็จการศึกษาใน
วันที่ 10 เมษายน 2550 ไดทัน
มติที่ประชุม ......./
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มติที่ประชุม
เห็นชอบ
1. กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4 / 2550 ประจําเดือนเมษายน 2550 ในวันที่ 8 เมษายน 2550
ณ จังหวัดเชียงใหม
2. กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5 / 2550 ประจําเดือนพฤษภาคม 2550 ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2550
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
5.6 ขอหารือการดํารงตําแหนงคณบดีคณะเกษตรศาสตร
สืบเนื่องจากการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2550 ไดมี
การหารือเรื่องการดํารงตําแหนงของคณบดีคณะเกษตรศาสตร เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ.2550 นี้ อาจารยวีรวุฒิ พรหมมา
คณบดีคณะเกษตรศาสตร จะเกษียณอายุราชการลง โดยที่วาระการดํารงตําแหนงคณบดี ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 38 ไดกําหนดใหคณบดีมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป และอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได
แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได และใหนําความ ในมาตรา 30 วรรคสองและวรรคสาม มาใชบังคับแกการ
พนจากตําแหนงกอนครบวาระของคณบดีโดยอนุโลม เมื่อคณบดีพนจากตําแหนงใหรองคณบดีพนจากตําแหนงดวย
ทั้งนี้ ตามขอเท็จจริงแลว อาจารยวีรวุฒิ พรหมมา คณบดีคณะเกษตรศาสตร ซึ่งจะครบอายุเกษียณราชการ ใน
วันที่ 30 กันยายน 2550 แตยังไมครบวาระการดํารงตําแหนงคณบดี ตามพระราชบัญญัติฯ ดังกลาว ดังนั้นเพื่อใหการ
บริหารจัดการงานในตําแหนงคณบดีคณะเกษตรศาสตรเปนไปดวยความชัดเจน เหมาะสม และใชเปนบรรทัดฐานของการ
ปฏิบัติในโอกาสตอไป มหาวิทยาลัยจึงขอหารือสภามหาวิทยาลัย ไดพิจารณาแนวปฏิบัติการดํารงตําแหนงคณบดีคณะ
เกษตรศาสตร เพื่อใหการบริหารงานเปนไปอยางตอเนื่องและเกิดผลดีที่สุดตอคณะและมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม
มอบหมายให มหาวิทยาลัยศึกษากฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวของ รวบรวมนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อประกอบการพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 4/2550
สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ครั้งที่ 4 / 2550
ในวันที่ 8 เมษายน 2550 เวลา 15.00 น. ณ จังหวัดเชียงใหม
ที่ประชุม

รับทราบ

ปดประชุม ....../

8

ปดประชุม เวลา 13.30 น.

นางสาวนิธิวดี คัณธานันท
บันทึก / พิมพ รายงานการประชุม

ผูช วยศาสตราจารย ดร.วีรชัย เศรษฐพรรค

ตรวจ / ทาน รายงานการประชุม

หมายเหตุ รายงานการประชุมวาระที่ 3.1 ไมสามารถเปดเผยได

