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

ศาสตราจารย ดร.เกษม
นายธีระวัฒน
ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย
ผูชวยศาสตราจารยพูนศักดิ์
นายมานพ
นายดิเรก
ศาสตราจารย ดร.สมบัติ
นายวีระ
อาจารย ดร.วิวรรธน
ผูชวยศาสตราจารยสุบิน
อาจารยปริญญา
ผูชวยศาสตราจารยจรูญ
ผูชวยศาสตราจารยโศรตรีย
ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา
ผูชวยศาสตราจารยอุดมศักดิ์
อาจารยอมร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรชัย

จันทรแกว
ภัทรานวัช
หาญสมบัติ
บุญสาลี
ดีมี
กอนกลีบ
กาญจนกิจ
รัตนศิริกลุ ชัย
มุขดี
แกวยัง
บัววังโปง
คําทิพย
จุฑานนท
มิ่งฉาย
บังเมฆ
ชูเอียด
เศรษฐพรรค

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
อธิการบดี
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กรรมการจากผูด าํ รงตําแหนงบริหาร
กรรมการจากผูด าํ รงตําแหนงบริหาร
กรรมการจากผูด าํ รงตําแหนงบริหาร
กรรมการจากผูด าํ รงตําแหนงบริหาร
กรรมการจากคณาจารยประจํา
กรรมการจากคณาจารยประจํา
กรรมการจากคณาจารยประจํา
กรรมการจากคณาจารยประจํา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ศิลปอวยชัย
เหลาอารยะ
พอจิต
นพรัก
ทรัพยนิรันดร
พูลสรรพสิทธิ์
ศศิธรานุวัฒน

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ

รายนามผูไมมาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายแพทยชาญชัย
นายนรินทร
นายพีระศักดิ์
รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ
นายเรืองชัย
แพทยหญิงศรีวรรณา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิตพล

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ไปราชการ

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

นางสาวนิธิวดี
นางวาสนา
นางสาวนิรชา
นายดํารงค

คัณธานันท
ผูบุญ
คมสัน
วงษพรวน

ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

เปดประชุม เวลา 09.30 น.
ศาสตราจารย ดร.เกษม จันทรแกว นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวเปดประชุม และดําเนินการตามวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงเพื่อทราบ
1.1 อธิการบดี University of North Texas เดินทางมามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เพื่อเยี่ยมเยือน
และเพื่อลงนามทําสัญญาโครงการความรวมมือทางดานการศึกษา ระดับปริญญาเอก
อธิการบดีแจงวา ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2550 อธิการบดี University of North Texas จะเดินทางมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เพื่อเยี่ยมเยียน และเพื่อลงนามทําสัญญาโครงการความรวมมือทางดานการศึกษา ระดับ
ปริญญาเอก รวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ที่ไดแจงความประสงคจะลงนาม MOU กับ University of North
Texas ซึ่งในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถจะเปนเจาภาพในการประชุม โดยใชหองประชุมของ ส.ก.อ.
กรุงเทพมหานครฯ เปนสถานที่ประชุม
ทั้งนี้ Mrs.Gretchen M.Bataille ไดขอความอนุเคราะห ใหอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ประสาน
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อขอเขาพบ ซึ่งอยูระหวางการประสานสอบถามเรื่องเวลาการเขาพบที่เหมาะสม
และหากมีความคืบหนาอยางไร อธิการบดีจะนําเรียนใหที่ประชุมรับทราบตอไป
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4 / 2550
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดจัดทํารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4 / 2550 เมื่อวันที่ 10 เมษายน
2550 จํานวน 12 หนา เรียบรอยแลว จึงนําเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4 / 2550 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2550 โดยใหมีการแกไข ดังนี้
1. ใหแกไขรายงานการประชุม เปน “รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4 / 2550 วันที่ 10 เมษายน 2550
ณ หองประชุมโรงแรมเชียงใหมออคิด”
2. ใหแกไขรายนามผูมาประชุม ลําดับที่ 18 เปน “ผูชวยศาสตราจารยโศรตรีย จุฑานนท”
ระเบียบวาระที่ 3 ........../
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
ความเปนมา
สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2548 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 ที่ประชุมไดมีมติ
อนุมัติหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ซึ่งมหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดสง
เอกสารหลักสูตรไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีขอสังเกต
เกี่ยวกับคุณวุฒิของอาจารยไมสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ที่ระบุวา “ระดับปริญญาตรี
ตองมีอาจารยประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชา
ที่เปดสอนไมนอยกวา 5 คน และในจํานวนนั้นตองเปนผูที่มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนง
ทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารยอยางนอย 2 คน ทั้งนี้ อาจารยประจําในแตละหลักสูตรจะเปนอาจารยประเกินกวา
1 หลั ก สู ต รในเวลาเดี ย วกั น ไม ไ ด ” จากข อ สั ง เกตดั ง กล าว เมื่ อ ได ต รวจสอบเอกสารหลั ก สู ต รนิ เ ทศศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ที่มหาวิทยาลัยจัดสงไปสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแลวนั้น
ในรายละเอียดมีคณ
ุ วุฒิอาจารยประจําที่สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรเพียง 3 คน เทานั้น
ดังนั้น ผูประสานงานหลักสูตรจึงปรับแกขอมูลอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยพิเศษ เพื่อใหมีคุณวุฒิอาจารย
ประจําหลักสูตรที่สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ซึ่งขอมูลดังกลาวไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการ ในคราวการประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2550 แลว จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาใหความเห็นชอบ
ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ ปรับแกขอมูลหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
ขอ 12. จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย ดังนี้
12. จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย
12.1 อาจารยประจําหลักสูตร
รหัส

ตําแหนง
ชื่อ – สกุล
ทางวิชาการ
1…… อาจารย นายสุริยันตร
เชาวนปรีชา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

2……

อาจารย

นางสาวรดี
ธนารักษ

3……

อาจารย

ศศ.ม. นิเทศศาสตร
ศศ.บ. การสื่อสารมวลชน
วิชาเอกวิทยุและโทรทัศน
ศศ.บ. นิเทศศาสตร

4……

อาจารย

5…....

อาจารย

นางสาวอุษณีย
มากประยูร
นางสาวจีรวรรณ กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
จันทรอิ่ม
ศศ.บ. นิเทศศาสตร
นายทศพร
กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ดีเทศ
ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป

นศ.ม. การสื่อสานมวลชน
กศ.บ. ประวัติศาสตร

สําเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วิทยาลัยวิชาการศึกษา
พิษณุโลก
มหาวิทยาลัยแมโจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ป
2529
2516
2544
2541

สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ

2544

มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ

2548
2542
2548
2540

12.2 อาจารยพิเศษ ......./
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12.2 อาจารยพิเศษ
รหัส

ตําแหนง
ชื่อ – สกุล
ทางวิชาการ
1……
ผศ.
นายสัมพันธ
พูนนารถ

คุณวุฒิ
นศ.ม.
กศ.บ.

นิเทศศาสตรพัฒนาการ
ประวัติศาสตร

2……

ผศ.

3……

อาจารย

นศ.ม.
วท.บ.
ศศ.ม.
ศศ.บ.

การประชาสัมพันธ
สุขศึกษา
นิเทศศาสตร
นิเทศศาสตร
เกียรตินิยมอันดับ 1

นางสาวปญณิตา
ชัยสนิท
นางสาวธัญญา
จันทรตรง

สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วิทยาลัยวิชาการศึกษา
พิษณุโลก
มหาวิทยาลัยสยาม
สถาบันราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยแมโจ
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ

ป
2526
2515
2540
2533
2549
2541

มติที่ประชุม
ไม เ ห็ น ชอบ เนื่ อ งจาก ในข อ 12.1 อาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต ร ลํ า ดั บ ที่ 4 และ 5 ป จ จุ บั น ปฏิ บั ติ ห น า ที่ เ ป น
นักวิชาการ ซึ่งถือวาเปนบุคลากร สาย ข. ไมใชอาจารย
มอบหมายให มหาวิทยาลัยสรรหาบุคคลที่มีคุณวุฒิเหมาะสม มาเปนอาจารยประจําหลักสูตร แทนลําดับที่ 4 และ 5
ขอสังเกต
มหาวิทยาลัยอาจสรรหาบุคคลซึ่งมีคุณวุฒิเหมาะสม จากบุคคลภายนอก หรือผูเกษียณอายุราชการ มาเปนอาจารย
ประจําหลักสูตรก็ได
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจงเพื่อทราบ
- ไมมี ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ขออนุมตั ิปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549
ความเปนมา
ดวยคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ไดดําเนินการพิจารณาผลการศึกษาของผูสําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 ในการประชุม ครั้งที่ 4 / 2550 เมื่อวันที่ 27
เมษายน 2550 มีมติเห็นชอบใหสําเร็จการศึกษา วันที่ 27 เมษายน 2550 รวมจํานวนทั้งสิ้น 9 คน
ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 จํานวน 9 คน ดังนี้
ระดับปริญญาตรี
สาขาวิทยาศาสตร
2
คน
สาขาศิลปศาสตร
5
คน
สาขาการบริหารธุรกิจ 1
คน
สาขานิติศาสตร
1
คน
มติที่ประชุม
อนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 จํานวน 9 คน ตามเสนอ
5.2 ………/
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5.2 พิจารณา (ราง) ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับงานวิชาการ
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดแนวปฏิบัติการนําเสนอ (ราง) ขอบังคับ ระเบียบและประกาศโดยไดมอบหมาย
ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดทําประชาพิจารณหรือแจงเวียน (ราง) ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศ เพื่อใหบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยรวมแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะนั้น
ฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถไดดําเนินการประชาพิจารย (ราง) ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศ
มหาวิทยาลัย จํานวน 4 ฉบับ โดยวิธีการแจงเวียนไปยังคณะ และเผยแพรผาน http://www.uru.ac.th ตั้งแตวันที่ 2 – 20
มีนาคม 2550 บัดนี้ครบกําหนดการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะแลว สรุปไดวา ไมมีขอคิดเห็นใดแตกตางไป
จาก (ราง) ที่คณะทํางานนําเสนอ มีเพียงการแกไขคําพิมพผิดและพิมพซ้ําเทานั้น
ฝายวิชาการ จึงขอนําเสนอ (ราง) ขอบังคับ ระเบียบและประกาศมหาวิทยาลัย จํานวน 4 ฉบับ ตอที่ประชุมเพื่อ
พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบ จํ า นวน 4 ฉบั บ โดย (ร า ง) ข อ บั ง คั บ ระเบี ย บ และประกาศ ดั ง กล า ว ได นํ า เสนอ
คณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาเห็ นชอบในหลั กการแลว ในคราวการประชุ มครั้ง ที่ 10 / 2549 เมื่ อวั นที่ 15
ธันวาคม 2549 และในคราวการประชุมครั้งที่ 1 / 2550 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2550
ประเด็นนําเสนอ พิจารณา (ราง) ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศ จํานวน 4 ฉบับ ดังนี้
1. (ร าง) ข อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ย ว าด วย คุ ณสมบั ติ หลั กเกณฑ และวิ ธี การแต งตั้ งและถอดถอนผู ช วยศาสตราจารย พิ เศษ
รองศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยพิเศษ พ.ศ.2549
2. (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวย การบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2549
3. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง สิทธิการใชบริการและคาปรับการสงคืนวัสดุสารสนเทศเกินกําหนด
มติที่ประชุม
พิจารณา ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศ จํานวน 4 ฉบับ ดังนี้
1. เห็นชอบ ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งและถอดถอนผูชวยศาสตราจารยพิเศษ
รองศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยพิเศษ พ.ศ.2549 โดยใหปรับแกเนื้อหา ดังนี้
1.1 ปรับแกชื่อขอบังคับ เปน “ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งและถอดถอน
ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยพิเศษ พ.ศ.2550”
1.2 ปรับแก ขอ 1 เปน “ขอบังคับนี้เรียกวา ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้ง
และถอดถอนผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยพิเศษ พ.ศ.2550”
1.3 ปรับแก ขอ 3 เปน “คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ หมายความวา ...................”
1.4 ปรับแก ขอ 5.2.1 เปน “ผลการสอน ........โดยผานการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
ตามหลักเกณฑ”
1.5 ปรับแก ขอ 5.2.2 เปน “ผลงานทางวิชาการ ประกอบดวย (1) และ (2) ดังตอไปนี้
1.6 ปรับแก ขอ 6.2.1 เปน “ผลการสอน ......... โดยผานการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
ตามหลักเกณฑ”
1.7 ปรับแก ……../
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1.7 ปรับแก ขอ 6.2.2 เปน “ผลงานทางวิชาการ ประกอบดวย (1) และ (2) ดังตอไปนี้
1.8 ปรับแก ขอ 7.2.1 เปน “ผลการสอน ......... โดยผานการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
ตามหลักเกณฑ”
ขอเสนอแนะ 1) รองศาสตราจารยพิเศษ สามารถเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ ได
2) กรณีที่ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ หรือศาสตราจารยพิเศษ เกษียณอายุราชการแลว
มหาวิทยาลัยสามารถจางเปนอาจารยประจําหลักสูตรได โดยไมผูกพันกับคาตอบแทน
2. เห็นชอบให เสนอ (ราง) ระเบียบ และประกาศ ที่เหลือ จํานวน 3 ฉบับ คืนฝายวิชาการเพื่อพิจารณาดําเนินการ
ปรับแกรูปแบบและแกไขคําผิดใหถูกตอง
ทั้งนี้ ในการประชุมครั้งตอไปใหนําเสนอเพียง (ราง) ระเบียบ วาดวย การบริการของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2550 เทานั้น เนื่องจากประกาศ อีก 2 ฉบับ เปนอํานาจของอธิการบดีในการพิจารณา
ขอเสนอแนะ ประกาศโดยทั่วไปไมตองผานสภามหาวิทยาลัย เวนแตในระเบียบระบุวาการกําหนดกฎเกณฑใหออกเปน
ประกาศมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
5.3 ขอทบทวนระเบียบสภามหาวิทยาลัย วาดวย สภาคณาจารยและขาราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ พ.ศ.2548
เนื่องจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิตพล ศศิธรานุวัฒน ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ไปราชการ
จึงขอถอนวาระ เรื่อง ทบทวนระเบียบสภามหาวิทยาลัย วาดวย สภาคณาจารยและขาราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ พ.ศ.2548 นําไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
มติที่ประชุม

รับทราบ และเห็นชอบตามเสนอ
5.4 ขอแกไขระเบียบสภามหาวิทยาลัย วาดวย การจัดสรรทุนเพื่อพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2548

ความเปนมา
จากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน ครั้งที่ 2 / 2550 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2550 ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนระเบียบสภามหาวิทยาลัย วาดวย การจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนา
บุคลากร พ.ศ.2548 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2548 ในประเด็นดังตอไปนี้
1. ขอแกไขเปลี่ยนแปลง ขอ 6 ความความเดิม “ผูอํานวยการกองกลาง เปนกรรมการและเลขานุการ”
ควรแกไขเปน “ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล เปนกรรมการและเลขานุการ”
2. ขอหารือ การกําหนดคาตอบแทนการประชุมใหกรรมการจากบุคคลภายนอก ไดแก ผูแทนกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไดจัดทํา (ราง) ระเบียบสภามหาวิทยาลัย วาดวย การจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 เสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ประเด็นนําเสนอ ......./
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ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบสภามหาวิทยาลัย วาดวย การจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2550
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ระเบียบสภามหาวิทยาลัย วาดวย การจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
โดยใหเรียบเรียงเนื้อหาระเบียบในขอ 6 ใหม ดังนี้
ขอ 6 ใหมีคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน ประกอบดวย
อธิการบดี
เปนประธานกรรมการ
รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย 2 คน
เปนกรรมการ
คณบดี
เปนกรรมการ
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
เปนกรรมการ
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
เปนกรรมการ
ผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ คนหนึ่ง
เปนกรรมการ
ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
เปนกรรมการ
ผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา คนหนึ่ง
เปนกรรมการ
ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล
เปนกรรมการและเลขานุการ
ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน
เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
5.5 พิจารณาจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 (จัดสรรครั้งที่ 3)
ความเปนมา
ดวยมหาวิทยาลัยไดประมาณการรายรับเพิ่มเติมจากการจัดการศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 3/2549 โครงการ
ความรวมมือจัดการศึกษากับกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น และโครงการนักศึกษาจีน เปนเงิน 5779360 บาท
จึงขอเสนอประมาณการรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 จัดสรรครั้งที่ 3 ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ประเด็นนําเสนอ ขออนุมตั ิ จัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 (จัดสรรครั้งที่ 3) จํานวนเงิน 5,779,360 บาท
(หาลานเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเกาพันสามรอยหกสิบบาทถวน)
มติที่ประชุม
อนุมัติ จัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 (จัดสรรครั้งที่ 3)
เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 5,779,360 บาท (หาลานเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเกาพันสามรอยหกสิบบาทถวน) แบงเปน 3 หนวยงาน
หนวยงานที่ 1 งบมหาวิทยาลัย ผูรับผิดชอบคือ ผูอ ํานวยการสํานักงานอธิการบดี มี 11 กิจกรรม เปนจํานวนเงิน
4,931,760 บาท รายละเอียดดังนี้
1. ทุนวิจัย
1,500,000
บาท
2. โครงการคลินิกหมดความ
286,800
บาท
3. โครงการผูเกษียณอายุ
200,000
บาท
4. รางวัลสําหรับผลงานวิชาการ (ผศ.รศ.)
500,000
บาท
5. คาตอบแทน ......../
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5. คาตอบแทนการดําเนินการจัดการศึกษานอกเวลาราชการ
100,000
บาท
6. จัดหาสื่อการเรียนการสอน
340,000
บาท
7. เบี้ยประกันภัยรถยนต
160,000
บาท
8. ปรับปรุงพื้นอาคารศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ชั้น 2 – 4)
320,000
บาท
9. เผยแพรวัฒนธรรมไทยไปประเทศจีน
400,000
บาท
10. ติดตั้งกลองวงจรปดภายในมหาวิทยาลัย
526,000
บาท
11. งบประมาณสําหรับบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
598,960
บาท
ขอสังเกต
ในเอกสารที่นําเสนอกิจกรรมของหนวยงานที่ 1 งบมหาวิทยาลัย มี 8 กิจกรรม แตในรายละเอียดกิจกรรม
มี 11 กิจกรรม ขอใหมหาวิทยาลัยไปดําเนินการปรับเนื้อหาใหมีความสอดคลองและถูกตอง
หนวยงานที่ 2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ผูรับผิดชอบคือ คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มี 2 กิจกรรม เปนจํานวนเงิน 575,600 บาท รายละเอียดดังนี้
1. จัดหาวัสดุครุภัณฑประจําอาคาร 7 และอาคาร 11
399,100
บาท
2. พัฒนาบุคลากร
176,500
บาท
หนวยงานที่ 3 ศูนยกิจการนานาชาติ ผูรับผิดชอบคือ อาจารย ดร.ภาณุ สิทธิวงศ มี 3 กิจกรรม เปนจํานวนเงิน
272,000 บาท รายละเอียดดังนี้
1. ประสานงานดานการตางประเทศ
80,000
บาท
2. ทัศนศึกษาในประเทศ
150,000
บาท
3. จัดหาวัสดุครุภัณฑสําหรับที่พักอาจารยชาวจีน
42,000
บาท
5.6 ขอหารือกรณีหัวหนาสวนราชการเกษียณอายุราชการ โดยยังไมหมดวาระการดํารงตําแหนง
ความเปนมา
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4 / 2550 คณบดีคณะเกษตรศาสตร ซึ่งจะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30
กัน ยายน 2550 ไดบันทึ กเสนอเพื่อ พิจารณาวา จะสามารถดํา รงตํา แหนง คณบดี จนครบวาระการดํารงตํา แหนง 4 ป
ไดหรือไม และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาจางใหทําหนาที่คณบดี ตอหรือไมนั้น ในการประชุมครั้งนี้ มหาวิทยาลัยไดศึกษา
และนํากฎหมายที่เกี่ยวของ มานําเสนอเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. เอกสารสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หารือสถานภาพผูบริหารมหาวิทยาลัย
2. บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
จากเนื้อความในเอกสารสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หารือสถานภาพผูบริหารมหาวิทยาลัย
สรุปไดวา ขาราชการที่เกษียณอายุราชการในระหวางดํารงตําแหนงบริหาร สามารถดํารงตําแหนงตอไปไดจนครบ
เกษียณอายุราชการ สําหรับการจางใหดํารงตําแหนงและใหไดรับเงินเดือนจากมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมหรือไมนั้น ยังไมมี
เอกสารยืนยันในเรื่องดังกลาว และจากการประสานไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่นๆ ไดความวา บางแหงจายเงินเดือนเพิม่ ให
และบางแหงจายเฉพาะเงินประจําตําแหนงโดยไมจายเงินเดือน
อาทิเชน ......../
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อาทิเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาจายเงินประจําแหนงและเงินเดือน, มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม จายเฉพาะเงินประจําตําแหนง, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จายเฉพาะเงินประจําตําแหนง, มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม จายเงินประจําตําแหนงและเงินเดือน
ผูชวยศาสตราจารยโศรตรีย จุฑานนท กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา ใหขอมูลวา เอกสารทั้ง 2 ฉบับที่
นํามาประกอบการพิจารณาในครั้งนี้นั้น ถาศึกษาโดยแทจริงแลวไมเกี่ยวของกับกรณีของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
มีคําสองคําที่อาจทําใหเกิดความสับสน คือ 1. การตอเวลาราชการ หมายถึง เมื่ออายุครบ 60 ป แลว ถาเปน
รองศาสตราจารย หรือศาสตราจารย ตามกฎหมายของ ก.พ.อ. สามารถเวลาอายุราชการได จนถึงอายุ 65 ป และ
2. ครบเกษียณอายุราชการ โดยไมไดตอเวลาราชการ เนื่องจากไมไดเปนรองศาสตราจารยหรือศาสตราจารย จากขอมูล
ดังกลาว กรณีของมหาวิทยาลัยจะสอดคลองกับ ขอ 2. แตตอ งวินิจฉัยตอไปวาจะดํารงตําแหนงตอไปจนครบวาระไดหรือไม
ดังนั้น จึงเห็นสมควรใหมีการหารือคณะกรรมการกฤษฎีกา
นายกสภามหาวิทยาลัย ใหขอมูลเพิ่มเติม วากรณีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําหนดใหคณะเสนอสภามหาวิทยาลัย วาคณะจะจางบุคคลนั้นเทาใด ตามอัตราที่เหมาะสม
โดยใชงบประมาณของคณะในการจาง แตกรณีของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถนั้น คณบดีคณะเกษตรศาสตรสามารถ
ดํารงตําแหนงจนครบวาระได แตจะจางตอหรือไมนั้นเปนอีกเรื่องหนึ่ง
ผูชวยศาสตราจารยพูนศักดิ์ บุญสาลี กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ ใหขอมูลวา จากการสอบถามขอมูลเพิม่ เติม
จากบุคคลภายนอก ซึ่งไดใหรายละเอียดเพื่อพิจารณา 3 ประเด็น คือ ประเด็นที่หนึ่ง ปจจุบันมีศาลปกครอง ฉะนั้นเวลาจะ
ดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งควรพิจารณาตั้งแตเริ่มตนใหถูกตอง เนื่องจากหากมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นศาลปกครองจะพิจารณา
ขอมูลตั้งแตการนํามาคิด พิจารณา วามีความถูกตองหรือไม มิเชนนั้นจะเปนโมฆะ ประเด็นที่สอง หากมีระเบียบและ
ขอบังคับแลวเกิดปญหา ใหผูรักษาการเทานั้นที่มีอํานาจในการวินิจฉัย ซึ่งระเบียบ ในขอ 11 ระบุชัดเจนวา “ถามีปญหา
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับ ใหนายกสภามหาวิทยาลัยมีอํานาจตีความและวินิจฉัย” การรักษาการนั้นถา
ระเบียบระบุเปนคณะบุคคลใหใชมติ แตถาในระเบียบระบุเปนตัวบุคคล บุคคลนั้นจะตองเปนผูวินิจฉัย ประเด็นที่สาม
หากมีความเห็นจากหนวยงานที่ใชระเบียบ ใหหนวยงานที่ใชระเบียบนั้นเปนผูหารือนายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเปนผู
รักษาการ ประเด็นที่สี่ องคคณะที่ไมใชผูรักษาการไมสามารถลงมติได กรณีนี้มหาวิทยาลัยหารือสภามหาวิทยาลัยได แต
สภามหาวิทยาลัยจะลงมติไมได แตใหความเห็นตอนายกสภามหาวิทยาลัยได เนื่องจากนายกสภามหาวิทยาลัยมีสิทธิใน
การขอหารือ
จากการสอบถามนายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีหลายแหง เชน นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ไดขอมูลเพิ่มเติมวา นายกสภามหาวิทยาลัยเลือกที่จะพิจารณาโดยยึดขอบังคับ
ที่เปนไปตามระเบียบ ขณะเดียวกันก็มีหลายแหงที่มีปญหาคลายกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ซึ่งสวนใหญเปน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเกาๆ ที่มีขาราชการเกษียณ ก็มีแนวปฏิบัติอีกแนวหนึ่งคือมหาวิทยาลัยใชวิธีหารือนายกสภา
มหาวิทยาลัย เชน หากเห็นควรใหบุคคลนั้นดํารงตําแหนงตอใหครบวาระ ใหใชวิธีการตกลงเปนการภายใน โดยการ
ใหบุคคลนั้นลาออก จากนั้นมหาวิทยาลัยดําเนินการสรรหาใหม และไดบุคคลนั้นตามระเบียบ
อุปนายก ....../
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อุปนายกสภามหาวิทยาลัยใหขอมูลวา มหาวิทยาลัยสามารถมีหนังสือสอบถามไปยังกฤษฎีกา แตกฤษฎีกาจะ
ตอบคําถามมหาวิทยาลัยหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับคณะกรรมการกฤษฎีกาจะพิจารณา
มติที่ประชุม
นายกสภามหาวิทยาลัยเห็นสมควรใหมหาวิทยาลัยมีหนังสือสอบถามไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกา ในประเด็น
คําถามตอไปนี้
1. นายวีรวุฒิ พรหมมา อาจารยระดับ 7 ดํารงตําแหนงคณบดีคณะเกษตรศาสตร วันที่ 2 ธันวาคม 2547 และ
หมดวาระการดํารงตําแหนง วันที่ 1 ธันวาคม 2551 ทั้งนี้ นายวีรวุฒิ พรหมมา จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30
กันยายน 2550 ซึ่งยังไมหมดวาระการดํารงตําแหนงคณบดี ดังนั้น นายวีรวุฒิ พรหมมา จะสามารถดํารงตําแหนง
คณบดีคณะเกษตรศาสตรตอไปจนครบวาระไดหรือไม
2. ถานายวีรวุฒิ พรหมมา สามารถดํารงตําแหนงคณบดีคณะเกษตรศาสตร ตอไปจนครบวาระการดํารงตําแหนงได
มหาวิทยาลัยตองจายเงินคาจางดวยหรือไม และหากตองจายจะใชงบประมาณจากที่ใดในการจัดจาง
3. มหาวิทยาลัยควรดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ นายวีรวุฒิ พรหมมา หรือไม กรณีที่นายวีรวุฒิ พรหมมา
เกษียณอายุราชการโดยที่ยังไมครบวาระการดํารงตําแหนงคณบดีคณะเกษตรศาสตร
มอบหมายให เลขานุการสภามหาวิทยาลัย (ราง) หนังสือถึงคณะกรรมการกฤษฎีกาในสามประเด็นขางตน เมื่อ
ไดคําตอบจากคณะกรรมการกฤษฎีกาแลว ใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ขอสังเกต
ในวันที่ 30 กันยายน 2550 รองศาสตราจารยปญญา สุขแสน ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเกษียณอายุราชการเชนกัน มหาวิทยาลัยควรหารือคณะกรรมการกฤษฎีกา กรณีของ
รองศาสตราจารยปญญา สุขแสน ดวย
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 โครงการวิจัย เรื่อง การสรางและพัฒนาการใชตัวแบบระบบหลักประกันในการดําเนินชีวิตที่สมดุล
ในการจัดสรรทรัพยากร โดยเนนการมีสวนรวมของแรงงานนอกระบบในจังหวัดอุตรดิตถตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
ดวยนายกสภามหาวิทยาลัยไดรับหนังสือจาก คุณมนูญ มุขประดิษฐ เกี่ยวกับโครงการวิจัยที่มหาวิทยาลัยได
นําเสนอ ซึ่งในจดหมายมีเนื้อความ ดังนี้
เรื่อง ขอความเห็นกรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ขอรับสนับสนุนงบประมาณในการทําวิจัย
เรียน ศาสตราจารย ดร.เกษม จันทรแกว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
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ตามที่ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย หาญสมบัติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ไดมีหนังสือแจงมายัง
สํานักงานมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการทําวิจัย เรื่อง การสรางและพัฒนาการใชตัวแบบ
ระบบหลักประกันในการดําเนินชีวิตที่สมดุลในการจัดสรรทรัพยากร โดยเนนการมีสวนรวมของแรงงานนอกระบบ
ในจังหวัดอุตรดิตถตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยไดดําเนินการนําเสนอโครงรางวิจัยฉบับราง ตอเลขาธิการมูลนิธิ
ชัยพัฒนา ทั้งนี้ สํานักงานมูลนิธิชัยพัฒนาไดจัดสงเจาหนาที่ไปรวมรับฟงขอคิดเห็นโครงการและไดเสนอแนะวา ควรให
ผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ กอนที่จะนําเสนอ
มายังมูลนิธิชัยพัฒนา ตอมาบุคคลดังกลาวไดเสนอขอรับการสนับสนุนโครงการมายังสํานักงานมูลนิธิชัยพัฒนาอีก
ดังนั้น เพื่อใหเกิดความสมบูรณและชัดเจนของโครงการดังกลาว จึงใครขอความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
จากทาน ในเรื่องการดําเนินโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถดังกลาว ทั้งนี้ หากมีขอคิดเห็นประการใดขอได
โปรดแจงสํานักงานมูลนิธิชัยพัฒนาไดรับทราบตอไปดวย จะขอบพระคุณยิ่ง จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ขอแสดง
ความนับถือ นายมนูญ มุขประดิษฐ กรรมการและรองเลขาธิการ ทําการแทนกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
อธิการบดีชี้แจงขอมูลเพิ่มเติม วา โครงการวิจัยเรื่องนี้ เปนโครงการของคณะวิทยาการจัดการ โดยมีคณะอาจารย
จํานวนหนึ่ง ไดพัฒนาโครงการนี้ขึ้นและไดเชิญผูแทนจากมูลนิธิชัยพัฒนามาประชุมเพื่อใหขอเสนอแนะ โดยไมไดแจง
อธิการบดี กรณีการนําโครงการเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ซึ่งความเคลื่อนไหวของโครงการนั้น ขณะนี้
มหาวิทยาลัยไดเสนอโครงการเพื่อขอทุนสนับสนุน จากสภาวิจัยและสภาวิจัยไดใหความเห็นชอบควรสนับสนุนใหทํา
วิจัยโครงการดังกลาวได ซึ่งไดแจงมติมายังมหาวิทยาลัยแลว แตตองรอสํานักงบประมาณวาจะจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนโครงการวิจัยดังกลาวจํานวนเทาใด วงเงินที่ไดเสนอขอไปในระยะ 2 ป ประมาณ 10 ลานเศษ ซึ่งบัดนี้
ยังไมไดขอยุติวาจะไดจํานวนเงินเทาใด
มติที่ประชุม
นายกสภามหาวิทยาลัยเห็นสมควรใหสงสําเนาโครงการใหคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานไดศึกษา
และขอใหกรรมการไดใหขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะกลับมายังนายกสภามหาวิทยาลัย เพื่อรวบรวมขอมูลนําเสนอมูลนิธิ
ชัยพัฒนาเพื่อพิจารณาตอไป หากมีความคืบหนาอยางไร นายกสภามหาวิทยาลัยจะนําแจงใหทราบภายหลัง
มอบหมายให เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ดําเนินการสําเนาโครงการและจัดสงใหคณะกรรมการรวมพิจารณา
โดยดวน
6.2 ความคืบหนาการศึกษาดูงานของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
อาจารยอมร ชูเอียด กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ขอติดตามความคืบหนาเรื่องโครงการ
ศึกษาดูงานของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
อธิการบดีชี้แจงวา ตามที่กรรมการไดเสนอวาควรมีการนํากรรมการสภามหาวิทยาลัยไปศึกษาดูงานตางประเทศ
ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยไดใหขอเสนอแนะวา ถาจะไปขอใหไปดูมหาวิทยาลัยที่เนนการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปน
สําคัญ ประกอบกับอธิการบดีไดขอมูลวากรรมการบางทานประสงคจะไปประเทศอียิปต ซึ่งอธิการบดีไมมขี อมูลของ
ประเทศอียิปตวามีมหาวิทยาลัยที่สมควรไปดูและไดประโยชนหรือไม ณ วันนี้จึงยังไมมีโครงการที่ชัดเจนวาจะไปหรือไม
หรือจะไปที่ไหน จึงขอขอมูลจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยวาเห็นสมควรจะไปที่ไหน อยางไร
ศาสตราจารย ดร.สมบัติ ......./
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ศาสตราจารย ดร.สมบัติ กาญจนกิจ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ใหขอมูลเพิ่มเติมวา ตามที่
กรรมการสภามหาวิทยาลัยไดมีโอกาสไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ผานมานั้น มหาวิทยาลัยไดมีการ
ประมวลหรือประเมินวาสิ่งที่ไดเรียนรูในครั้งนั้นไดมีนํามาดําเนินการใหเกิดมรรคเกิดผลอยางไรบางหรือไม ทั้งนี้
ขอใหมหาวิทยาลัยจัดทํารายงานสรุปผลความคืบหนาโครงการดังกลาว รวมถึงความคืบหนาโครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาจีน รวมถึงโครงการใหทุนนักศึกษาลาว นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบดวย
มติที่ประชุม

รับทราบ และเห็นชอบตามเสนอ
6.3 การพัฒนาบุคลากรฝายนิติกร ของมหาวิทยาลัย

ที่ประชุมเห็นสมควรใหมหาวิทยาลัยนําบุคลากรฝายนิติกรของมหาวิทยาลัย ไปเขารับการอบรม หรือศึกษาดูงาน
ดานกฎหมายที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
มติที่ประชุม

รับทราบ และเห็นชอบตามเสนอ
6.4 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 6 / 2550

สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ครั้งที่ 6 / 2550
ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2550 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารภูมิราชภัฏ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ที่ประชุม

รับทราบ และเห็นชอบตามเสนอ

ปดประชุม เวลา 12.30 น.

นางสาวนิธิวดี คัณธานันท
บันทึก / พิมพ รายงานการประชุม

ผูช วยศาสตราจารย ดร.วีรชัย เศรษฐพรรค

ตรวจ / ทาน รายงานการประชุม

