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เปดประชุม เวลา 09. 00 น.
ศาสตราจารย ดร.เกษม จันทรแกว นายกสภามหาวิทยาลัยประธานในที่ประชุม เห็นวา
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ มาครบองคประชุมแลว จึงกลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบ
วาระ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.1 เรื่องประธานแจงเพื่อทราบ
1.1.1 นายกสภามหาวิทยาลัย มอบของทีร่ ะลึกแสดงความยินดี แกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
นายกสภามหาวิทยาลัย ในนามกรรมการสภามหาวิทยาลัย มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีแกกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ดังนี้
1) ดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เนื่องในโอกาสไดรับรางวัล
เข็มทองคําและโลเกียรติยศบุคลากรสายสนับสนุนผูมีผลงานดีเดนดานวิชาชีพของ ปขมท.( ที่ประชุม
ประธานสภาขาราชการ พนักงานและลูกจางมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย) ประจําป 2551
2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยงยุทธ อินทจักร คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และ
ผูชวยศาสตราจารยรัชนี เพ็ชรชาง ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เนื่องในโอกาสไดรับเลือก
เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูดํารงตําแหนงบริหาร กลุม ผูดํารงตําแหนงคณบดี และ กลุมผูดํารง
ตําแหนงผูอ ํานวยการ หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงาน ที่เรียกชือ่ อยางอืน่ ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
ตามลําดับ
อนึ่ง ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งนี้ อาจารย ดร.ภูมพิ ัฒน พัทดิพันธปรีดา คณบดี
คณะเกษตรศาสตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร กลุมผูดํารงตําแหนงคณบดี
อีกทานหนึ่ง ไมไดมาประชุม เนื่องจากติดภารกิจจัดเตรียมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง
การวิจัยพัฒนาทองถิ่นเพื่อแผนดินไทย วันที่ 1-5 เมษายน 2552 ณ อิมแพคเมืองทองธานี จ.นนทบุรี
มติที่ประชุม
รับทราบ
1.2 เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.2.1 การเสนอชื่อรองอธิการบดีใหปฏิบัติหนาที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เพื่อใหเปนไปตาม มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ที่กําหนดให
สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่ง ที่มิใชกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตาม (3) เปนเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย โดยคําแนะนําของอธิการบดี นั้น
ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย หาญสมบัติ ในฐานะอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ขอเสนอให
ผูชวยศาสตราจารยสุบิน แกวยัง รองอธิการบดี ไดรับการพิจารณาแตงตั้งใหเปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ
มติที่ประชุม
รับทราบ และเห็นชอบตามเสนอ
1.2.2 /............
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1.2.2 ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดาํ รงตําแหนงบริหาร
ตามที่ ผูชวยศาสตราจารยสุบิน แกวยัง คณบดีคณะครุศาสตร , ผูชวยศาสตราจารยกฤดา ชุมจันทรจิรา
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และอาจารยปริญญา บัววังโปง ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดครบวาระการดํารงตําแหนงบริหาร เมื่อวันที่ 7
มีนาคม 2552 ซึ่งมีผลทําใหพนจากตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยดวย นั้น
คณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ตามคําสั่ง
มหาวิทยาลัย ที่ 0872/2552 ไดดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย หลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการ
ไดมาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร พ.ศ. 2550 เรียบรอยแลว โดยไดกําหนดใหมี
การประชุมเพื่อดําเนินการเลือก เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2552 บัดนี้ ขอรายงานผลการเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย จากผูดํารงตําแหนงบริหาร กลุมผูดํารงตําแหนงคณบดี และกลุมผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงาน ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ตอสภามหาวิทยาลัย
ดังนี้
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กลุมผูดํารงตําแหนงคณบดี สายวิทยาศาสตร ไดแก
อาจารย.ดร.ภูมิพัฒน พัทดิพันธปรีดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร
กลุมผูดํารงตําแหนงคณบดี สายสังคมศาสตร ไดแก
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยงยุทธ อินทจักร คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

มติที่ประชุม

กลุมผูดํารงตําแหนงผูอ ํานวยการ หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงาน ที่เรียกชือ่ อยางอื่นที่มี
ฐานะเทียบเทาคณะ ไดแก
ผูชวยศาสตราจารยรัชนี เพ็ชรชาง ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รับทราบ
1.2.3 ผูชวยศาสตราจารยสัมพันธ พูนนารถ ขอลาออกจากตําแหนงกรรมการสภา
คณาจารยและขาราชการ

ตามที่มหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงตั้งให ผูชวยศาสตราจารยสัมพันธ พูนนารถ ดํารงตําแหนงรองคณบดี
คณะวิ ทยาการจั ดการ ตั้ งแต วั นที่ 9 มี นาคม 2552 ในช วงที่ อาจารย ดร.วิ วรรธน มุ ขดี รองอธิ การบดี
รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการนั้น
เนื่ อ งจากข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ว า ด ว ย สภาคณาจารย แ ละข า ราชการ พ.ศ.2550 ข อ 8 ระบุ ว า
“ประธานสภาและกรรมการสภาตองไมเปนผูดํารงตําแหนงบริหาร” ดังนั้น ผูชวยศาสตราจารยสัมพันธ
พูนนารถ จึงไดเสนอเรื่องเพื่อขอลาออกจากตําแหนงกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ตั้งแตวันที่ 8
มีนาคม 2552 เปนตนไป ซึ่งเบื้องตนอธิการบดีไดพิจารณาอนุญาต และมอบหมายใหกองบริหารงานบุคคล
สํานักงานอธิการบดี ดําเนินการเลือกตั้งทดแทนอัตราวางดังกลาวตอไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
1.2.4 / ……..
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1.2.4 สรุปการดําเนินงานและสรุปรายรับ – รายจาย โครงการความรวมมือเพื่อการพัฒนา
คณาจารยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระหวาง กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ
University of North Texas
ตามที่มหาวิทยาลัย ไดจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคพิเศษ ในโครงการความรวมมือเพื่อการ
พัฒนาคณาจารยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระหวาง กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ University of North Texas
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งปจจุบันไดดําเนินโครงการ รุนที่ 1-3 และอยูระหวางเตรียมการจัดทําโครงการ
ในรุนที่ 4 อยูในขณะนี้นั้น
มหาวิทยาลัย ขอรายงานความคืบหนาการดําเนินงาน และสรุปขอมูลรายรับ – รายจาย ของโครงการฯ
ตั้งแตรุนที่ 1 จนถึงปจจุบัน ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ สรุปไดดังนี้
รุนที่ 1 มีผูสมัครเขารวมโครงการฯ ทั้งสิ้น จํานวน 13 คน
ลาออก/ยายมหาวิทยาลัยนอกโครงการ จํานวน 7 คน คงเหลือ จํานวน 6 คน
รายรับ (รอยละ 80) 3,000,000 บาท รายจาย 2,801,420 บาท คงเหลือ 198,580 บาท
รุนที่ 2 มีผูสมัครเขารวมโครงการฯ ทั้งสิ้น จํานวน 13 คน
ลาออก/ยายมหาวิทยาลัยนอกโครงการ จํานวน 3 คน คงเหลือ จํานวน 10 คน
รายรับ (รอยละ 80) 2,600,000 บาท รายจาย 2,590,753.22 บาท คงเหลือ 9,246.78 บาท
รุนที่ 3 มีผูสมัครเขารวมโครงการฯ ทั้งสิ้น จํานวน 14 คน
ลาออก/ยายมหาวิทยาลัยนอกโครงการ จํานวน 3 คน คงเหลือ จํานวน 11 คน
รายรับ (รอยละ 80) 2,800,000 บาท รายจาย 2,737,420.55 บาท คงเหลือ 62,579.45 บาท
จากการดําเนินการโครงการฯ รุนที่ 1 ถึงรุนที่ 3 โครงการฯ มียอดเงินคงเหลือ ทั้งสิ้น
270,406.23 บาท
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2552
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดจดั ทํารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 4
มีนาคม 2552 จํานวน 17 หนา และไดจัดสงใหกรรมการไดพิจารณารับรองรายงานการประชุม เรียบรอยแลว
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2552 โดยใหแกไข
ตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ความคืบหนาการหารือกฤษฎีกา เรื่อง วาระการดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารยประจํา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ความเปนมา
สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2552 ที่ประชุมได
พิจารณาวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารยประจํา และมีมติเห็นชอบให
เสนอเรื่องตอคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยไดมอบหมายใหเลขานุการสภามหาวิทยาลัย รางหนังสือ และนํา
หารือตอ นายตุลยวัต พรหมพันธใจ และรองศาสตราจารย ดร.สมบัติ นพรัก กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาในเบื้องตน กอนนําเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกานั้น
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการ ราง ประเด็นการหารือ พรอมทั้งนําเสนอขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของ
โดยแบงเปน 3 กรณี เสนอรองศาสตราจารย ดร.สมบัติ นพรัก เพื่อพิจารณาเบื้องตน ซึ่งรองศาสตราจารย
ดร.สมบัติ นพรัก ไดพิจารณา และกําหนดประเด็นหารือใหม เปน 6 ประเด็น
ทั้งนี้ ผูชวยศาสตราจารยโศรตรีย จุฑานนท ไดนําเสนอเอกสารประกอบการชี้แจง จํานวน 2 ฉบับ
ประกอบดวย เอกสารคําสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 2550/2550 และ ที่ 2324/2551 เรื่อง จางผูเกษียณอายุเปนลูกจาง
ชั่วคราว และเอกสารความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 8) เรื่องเสร็จที่ 782/2551 ตอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการพิจารณา
ที่ประชุมไดพิจารณาและอภิปรายอยางกวางขวาง
ประเด็นนําเสนอ
1) พิจารณา ประเด็นขอหารือคณะกรรมการกฤษฎีกา ของอธิการบดี รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ นพรัก
และ เอกสารประกอบการชี้แจงของ ผูชวยศาสตราจารยโศรตรีย จุฑานนท
2) ขอหารือ การปฏิบัติหนาที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ของผูชวยศาสตราจารยโศรตรีย
จุฑานนท และอาจารยเสรี แสงอุทัย
มติที่ประชุม
1) เห็นชอบ กําหนดประเด็นขอหารือเพื่อเสนอ นายตุลยวัต พรหมพันธใจ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูท รงคุณ วุฒิ พิจ ารณาประเด็ นข อ หารือ และเอกสารที่เ กี่ ย วขอ ง ก อ นนํ าเสนอ คณะกรรมการกฤษฎี ก า
และหาก นายตุลยวัต พรหมพันธใจ พิจารณาแลวเห็นวาสามารถเทียบเคียงความเห็นของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะที่ 8) เรื่องเสร็จที่ 782/2551 ได จะไมดําเนินการเสนอเรื่องตอไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกา
ก็ได ซึ่งในขั้นตอนตอไป มหาวิทยาลัยจะดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
ใหเปนไปตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยฯ ตอไป
ประเด็นที่ 1
ผูชวยศาสตราจารยโศรตรีย จุฑานนท และอาจารยเสรี แสงอุทัย มีคุณสมบัติเปนกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําหรือไม
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ประเด็นที่ 2
หากมีคุณสมบัติเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ คุณสมบัตินั้นครอบคลุมการเปนกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ตลอดเวลาหรือครอบคลุมเฉพาะกรณี คือ
(1) ระหวางเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือ
(2) ระหวางเปนอาจารยประจําตามสัญญาจาง สัญญาแรกที่ไดรับเลือกเปนกรรมการสภาฯ หรือ
(3) ระหวางเปนอาจารยประจําตามสัญญาจางทุกสัญญา เนื่องจากเปนการจางตอเนื่องกัน
ประเด็นที่ 3
กรณีที่กรรมการสภาฯ ถึงแกกรรม ลาออก หรือขาดคุณสมบัติ การนับองคประชุมโดยเสียงขางมาก
นับจํานวนเต็มตามองคประกอบของสภาฯ ตามมาตรา 16 จํานวน 23 คน หรือ นับเทาจํานวนที่คงเหลืออยู
หรือมีหลักเกณฑการนับอยางไร
ประเด็นที่ 4
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 40 กําหนดวา “ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนง
คณบดีไมอยู หรือไมอาจปฏิบัติราชการไดหรือไมมีผูดํารงตําแหนงคณบดี ใหอธิการบดีแตงตั้งผูที่มีคุณสมบัติ
ตามมาตรา 37 วรรคหนึ่ง เปนผูรักษาราชการแทนคณบดี แตตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน” และมาตรา 45
กําหนดวา “ใหผูรักษาราชการแทนตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับผูซึ่ง
ตนแทน ในกรณีที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําสั่ง หรือมติรัฐมนตรีแตงตั้งใหผูดํารงตําแหนง
ใดเปนกรรมการหรือมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงนั้น ในระหวางที่รักษาราชการแทนดวย”
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ อ อกข อ บั ง คั บ หลั ก เกณฑ คุ ณ สมบั ติ แ ละวิ ธี ก ารได ม าซึ่ ง กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร พ.ศ.2550 ขอ 5 กําหนดวา “ผูดํารงตําแหนงบริหารที่มีสิทธิเลือกและ
ไดรับเลือกตามขอบังคับนี้ ไดแก ผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดีที่มิใชรองอธิการบดีผูทําหนาที่เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการศูนยและหัวหนาสวนราชการหรือ
หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่อ อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ทั้งนี้ ตองไมเปนผูรักษาราชการในตําแหนง
ดังกลาว”
ขอเท็จจริง ในการเลือกกันเองในกลุมคณบดี ผูรักษาการคณบดี ประสงคใชสิทธิออกเสียงเลือกคณบดีดวยกัน
ใหเปนกรรมการสภาฯ จากผูบริหารโดยอางมาตรา 45 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
โดยตีความผูรักษาการกับผูรักษาราชการแทน เปนความหมายเดียวกันตามกฎหมาย ในขณะที่กรรมการ
ดําเนินการเลือกมีความเห็นวา ผูรักษาการในตําแหนงกับผูรักษาราชการแทนมีความหมายไมเหมือนกัน
ขอหารือ การที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ใชคําวา รักษาราชการแทน (มาตรา 40, 45)
ปฏิบัติร าชการแทน (มาตรา 45) และปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง (มาตรา 68) โดยไมปรากฏคําวารักษาการ
ในตําแหนง มหาวิทยาลัยควรใหสิทธิแกผูรักษาการในตําแหนงคณบดี ตามมาตรา 45 แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 หรือไม ควรดําเนินการแกไขขอบังคับที่ใชคําไมเหมือนกฎหมายแมบท
หรือไม
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2) จากความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 8) เรื่องเสร็จที่ 782/2551 ซึ่งระบุวา “มาตรา 19
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ไดบัญญัติใหกรณีที่ปรากฏภายหลังวาเจาหนาที่
หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอํานาจพิจารณาทางปกครองขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามหรือ
การแต ง ตั้ ง ไม ช อบด ว ยกฎหมาย เป น เหตุ ใ ห ผู นั้ น ต อ งพ น จากตํ า แหน ง การพ น จากตํ า แหน ง เช น ว า นี้
ไม ก ระทบกระเทื อ นถึ ง การใดที่ ผู นั้ น ได ป ฏิ บั ติ ไ ปตามอํ า นาจหน า ที่ ……การดํ า เนิ น การเพื่ อ ให ไ ด ม าซึ่ ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําไมชอบดวยกฎหมาย แตการดําเนินการตางๆ ของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ที่ไดกระทําไปตามอํานาจหนาที่ยอมไมเสียเปลา และมีผลบังคับใช
ตอไปตามมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539”
ดังนั้น ผูชวยศาสตราจารยโศรตรีย จุฑานนท และอาจารยเสรี แสงอุทัย สามารถปฏิบัติหนาที่
เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ตอไปได จนกวาจะรับทราบผลการพิจารณาขอหารือ
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา และถือปฏิบัติ
3.2 พิจารณาการขอตอเวลาราชการ ของขาราชการพลเรือนสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ความเปนมา
สืบเนืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2552 ที่ประชุมได
พิ จ ารณาการขอต อ เวลาราชการ ของข า ราชการพลเรื อ นสั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ และมี ม ติ
มอบหมายใหมหาวิทยาลัยดําเนินการใหเปนไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
การตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550
บั ด นี้ มหาวิ ท ยาลั ย ได ดํ า เนิ น การให เ ป น ไปตามประกาศ ก.พ.อ. ดั ง กล า วแล ว โดยได แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการเพื่อพิจารณากําหนดจํานวนและตัวบุคคลของคณาจารยที่จะเกษียณอายุราชการและจะให
ปฏิบัติงานตอ ซึ่งคณะกรรมการฯ ดังกลาว ไดกําหนดประชุมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2552 เพื่อพิจารณา
คุณสมบัติและความเหมาะสมของผูที่ไดรับการเสนอขอใหตอเวลาราชการ และคณะกรรมการฯ ไดมีมติดังนี้
คณะกรรมการฯ ไดตรวจสอบคุณสมบัติของ รองศาสตราจารย ดร.ฉัตรนภา พรหมมา ตามประกาศ
ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ.2550 พบวามีคุณสมบัติตามประกาศดังกลาว เห็นควรใหตอเวลาราชการของ รองศาสตราจารย ดร.ฉัตรนภา
พรหมมา ขอให ส าขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร และกองบริ ห ารงานบุ ค คลเตรี ย มเอกสาร หลั ก ฐาน ส ง สํ า นั ก
งบประมาณ กระทรวงการคลัง เพื่อสงวนอัตรากําลังตอไป มอบหมายให ผูชวยศาสตราจารยสุบิน แกวยัง
รองอธิการบดี นําเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ตอสภามหาวิทยาลัยตอไป
ประเด็นนําเสนอ พิ จ ารณา ผลการพิ จ ารณาต อ เวลาราชการ รองศาสตราจารย ดร.ฉั ต รนภา พรหมมา
ของคณะกรรมการเพื่อพิจารณากําหนดจํานวนและตัวบุคคลของคณาจารยที่จะเกษียณอายุราชการและจะให
ปฏิบัติงานตอ
มติที่ประชุม
เห็นชอบ การตอเวลาราชการ รองศาสตราจารย ดร.ฉัตรนภา พรหมมา ตามเสนอ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขออนุมัติปริญญาบัตรมหาบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551
ความเป น มา ด ว ยคณะกรรมการสภาวิ ช าการ ได ดํา เนิ น การพิ จ ารณาผลการศึ ก ษาของผู สํา เร็ จ การศึ ก ษา
ระดับปริญญาโท ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 ในคราวการประชุม ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม
2552 จํานวน 15 คน
ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ ปริญญาบัตรมหาบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 จํานวน 15 คน ดังนี้
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
(1) สาขาหลักสูตรและการสอน
จํานวน 3 คน
(2) สาขาหลักสูตรและการสอน (การสอนภาษาอังกฤษ)
จํานวน 1 คน
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
(1) สาขาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท
จํานวน 11 คน
มติที่ประชุม
อนุมัติ ปริญญาบัตรมหาบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 จํานวน 15 คน ตามเสนอ
4.2 การคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา
ความเปนมา เนื่องดวยขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย ระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน พ.ศ. 2550 ขอ 8 ไดกําหนดวา “ใหมีคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จํานวนไมนอยกวา
10 คน ประกอบดวยอธิการบดี รองอธิการบดีคัดเลือกกันเองคนหนึ่ง ผูชวยอธิการบดีคัดเลือกกันเองคนหนึ่ง
ผูทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัยคัดเลือกกันเองคนหนึ่ง คณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการคัดเลือก
กันเองคนหนึ่ง คณบดีคัดเลือกกันเองคนหนึ่ง ผูแทนหนวยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาที่เที่ยบเทาคณะ
คั ด เลื อ กกั น เองคนหนึ่ ง ผู เ ชี่ ย วชาญด า นประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาจากภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย คนหนึ่ ง
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน และนักวิชาการคุณภาพการศึกษา”
ประเด็นนําเสนอ เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย เปนไปตามขอบังคับดังกลาว ขอให
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ คัดเลือกกันเอง และเสนอชื่อผูเหมาะสม จํานวน 1 รายชื่อ ตอมหาวิทยาลัย
เพื่อดําเนินการออกคําสั่งแตงตั้งตอไป
มติที่ประชุม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดดําเนินการคัดเลือกกันเอง และมีมติเห็นชอบให
ศาสตราจารย ดร.กฤษณะ เนียมมณี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนคณะกรรมการมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา ตามขอ 8 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย ระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2550
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4.3 พิจารณาผลการวิเคราะหและประเมินคางานตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ตําแหนงเลขที่ 0077 และ 0011 เพื่อกําหนดเปนตําแหนง 7,8
ความเปนมา
จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2551
ที่ประชุมไดพิจารณาและมีม ติเ ห็น ชอบ ผลการวิเคราะหและประเมินคางานตําแหนงเจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไป ตําแหนงเลขที่ 0077 และ 0011 เพื่อกําหนดเปนตําแหนง 7,8 เรียบรอยแลว
เพื่อใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการประเมินคางานของตําแหนง
ประเภทผูบริหาร พ.ศ.2550 ขอ 6 (3) และ (4) ความวา
“(3) เมื่อคณะกรรมการประเมินเสร็จเรียบรอยแลว ใหนําผลเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) พิจารณาใหความเห็นชอบ
(4) ใหดําเนินการแจงใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพื่ออนุมัติตอไป”
มหาวิทยาลัย จึงขอนําเสนอผลการวิเคราะหและประเมินคางานตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ตําแหนงเลขที่ 0077 และ 0011 เพื่อกําหนดเปนตําแหนง 7,8 ตอสภามหาวิทยาลัย
ประเด็นนําเสนอ พิจารณา ผลการวิเคราะหและประเมินคางานตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ตําแหนงเลขที่
0077 และ 0011 เพื่อกําหนดเปนตําแหนง 7,8
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ผลการวิเคราะหและประเมินคางานตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ตําแหนงเลขที่
0077 และ 0011 ที่คณะกรรมการประเมินคางาน ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเลขที่ 1705/2551 และ 2007/2551
นําเสนอ
4.4 พิจารณา (ราง) แผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552
จัดสรรครั้งที่ 2
ความเปนมา
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 5
กุมภาพันธ 2552 ที่ประชุมไดมีมติ
มอบหมายใหมหาวิทยาลัยดําเนินการใหไดมาซึ่งคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ตามขอบังคับ
สภามหาวิทยาลัย วาดวย คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ.2551 ลงวันที่ 21 เมษายน 2551
และให นํ า (ร า ง) แผนปฏิ บั ติ ร าชการและแผนงบประมาณรายจ า ย ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ.2552
จัดสรร ครั้งที่ 2 นําเสนอคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ตามขอบังคับ ป 2551 พิจารณา
ในเบื้องตนกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ความละเอียดทราบแลวนั้น
บัดนี้ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมายเรียบรอยแลว และจากการประชุมคณะกรรมการ
บริหารงบประมาณและการเงิน (ชุดใหม) ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2552 ที่ประชุมไดพิจารณา
(ราง) แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 จัดสรรครั้งที่ 2 และ
มีมติเห็นชอบใหนํา (ราง) แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552
จัดสรรครั้งที่ 2 ดังกลาว เสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ประเด็นนําเสนอ พิจารณา (ราง) แผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552
จัดสรรครั้งที่ 2
มติที่ประชุม /………
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มติที่ประชุม
อนุมัติ แผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 จัดสรรครั้งที่ 2
ตามเสนอ
ขอสังเกต
(1) จากเอกสาร ราง แผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552
จัดสรรครั้งที่ 2 ที่มหาวิทยาลัยนําเสนอ จะเห็นไดวาบางหนวยงานไมไดรับการจัดสรรงบประมาณให และ
บางหนวยงานไดรับการจัดสรรงบประมาณในอัตรารอยละ 100 ซึ่งเกิดความเหลื่อมล้ํากัน มหาวิทยาลัย
ควรกําหนดเกณฑการจัดสรรใหเปนมาตรฐานและครอบคลุมทุกหนวยงาน
(2) ปจจุบันเงินคงคลังของมหาวิทยาลัย เหลือไมมาก มหาวิทยาลัยควรบริหารจัดการเงินคงคลัง
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
4.5 พิจารณา (ราง) ระเบียบ และ (ราง) ประกาศที่เกี่ยวของกับการรับ - จายเงินคาลงทะเบียน
บัณฑิต และการรับจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
ความเปนมา
จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน (ชุดใหม) ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่
2 มีนาคม 2552 ที่ประชุมไดพิจารณา (ราง) ระเบียบ และ (ราง) ประกาศที่เกี่ยวของกับการรับ - จายเงิน
คาลงทะเบียนบัณฑิต และการรับจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษา และมีมติเห็นชอบใหนํา (ราง) ระเบียบ และ
(ราง) ประกาศ ดังกลาว เสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ประเด็นนําเสนอ พิจารณา
1) ราง ระเบียบสภามหาวิทยาลัย วาดวย การรับ - จายเงินคาลงทะเบียนบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ พ.ศ.2552
2) ราง ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.2552
มติที่ประชุม
1) เห็นชอบ ระเบียบสภามหาวิทยาลัย วาดวย การรับ - จายเงินคาลงทะเบียนบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ พ.ศ.2552 ตามเสนอ
2) เห็นชอบในหลักการ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.2552
มอบหมายให มหาวิทยาลัยกลับไปทบทวนคาธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บเปนรายภาคการศึกษา
เหมาจาย ใหมใหเหมาะสม จากนั้น ใหนําเสนอ (ราง) ประกาศ ตอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุม
ครั้งตอไป
4.6 การสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ความเปนมา
ดวยคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณบดีคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี และคณบดี ค ณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม ตามคํ า สั่ ง สภามหาวิ ท ยาลั ย ที่ 001/2552
ไดดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย หลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการไดมาซึ่ง
คณบดี พ.ศ. 2548 ลงวั น ที่ 8 มิ ถุ น ายน 2548 เรี ย บร อ ยแล ว จึ ง ขอนํ า เสนอบั ญชีร ายชื่ อ ผู มี คุณ สมบั ติ
เหมาะสมเขาการสรรหาเปนคณบดีคณะครุศาสตร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้
1) คณะครุศาสตร / …….
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1) คณะครุศาสตร
(1) ผูชวยศาสตราจารยพวงรัตน รอดมณี
(2) รองศาสตราจารย ดร.ระพินทร โพธิ์ศรี
2) คณะวิทยาการจัดการ
(1) อาจารยบุญเรือน กลางณรงค
(2) อาจารยมาณี ชูเอียด
(3) ผูชวยศาสตราจารยศศิพร สุดใจ
3) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิงหเดช แตงจวง
(2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ
(3) ผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิตพล ศศิธรานุวัฒน
4) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1) นายธนัตถา กรพิทักษ
2) นายไพโรจน นะเที่ยง
ประเด็นนําเสนอ
1) หารือแนวปฏิบัติ ในการพิจารณาเลือกบุคคลผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะครุศาสตร คณบดี
คณะวิทยาการจัดการ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จากบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ นําเสนอ
2) พิจารณาบัญชีรายชื่อ ผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะครุศาสตร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณบดี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะละ 1 รายชื่อ
มติที่ประชุม
1) เห็นชอบ กําหนดแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลือกบุคคลผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะครุศาสตร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จากบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ โดยวิธีการลงมติเลือก ทั้งนี้ การลงมติเลือกใหกระทําโดยลับ
การนับคะแนนใหกระทําโดยเปดเผย
ที่ ป ระชุ ม ได แ ต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการอํ า นวยการเลื อ กบุ ค คลผู ส มควรดํ า รงตํ า แหน ง คณบดี
คณะครุ ศ าสตร คณบดี ค ณะวิ ท ยาการจั ด การ คณบดี ค ณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี และคณบดี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีหนาที่ในการแจกบัตรลงคะแนน นับคะแนน และปฏิบัติหนาที่โดยบริสุทธิ์
ยุติธรรม จํานวน 3 คน ไดแก
(1) นายวีระ รัตนศิริกุลชัย
ประธานกรรมการ
(2) อาจารย ดร.สะอาด อยูเย็น
กรรมการ
(3) ผูชวยศาสตราจารยอุดมศักดิ์ บังเมฆ กรรมการและเลขานุการ
2) เห็นชอบ / …
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2) เห็นชอบ ผลการลงมติเลือกบุคคลผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะครุศาสตร คณบดีคณะวิทยาการ
จัดการ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จากบัญชีรายชื่อ
ที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ ตามลําดับ ดังนี้
(1) นายระพินทร โพธิ์ศรี
รองศาสตราจารย ระดับ 9
ดํารงตําแหนง คณบดีคณะครุศาสตร
(2) นางมาณี ชูเอียด
อาจารย ระดับ 7
ดํารงตําแหนง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
(3) นายอชิตพล ศศิธรานุวัฒน ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8
ดํารงตําแหนง คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(4) นายธนัตถา กรพิทักษ
อาจารย ระดับ 7
ดํารงตําแหนง คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4.7 การสรรหาผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ความเปนมา
ดวยคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามคําสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 0115/2552
ไดดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย หลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการไดมาซึ่ง
ผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ.2548
ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2548 เรียบรอยแลว จึงขอนําเสนอบัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเหมาะสมเขารับการสรรหา
เปนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้
สถาบันวิจัยและพัฒนา
(1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรีรัตน สุวรรณ
(2) อาจารยธนวัฒน จอมประเสริฐ
ประเด็นนําเสนอ
1) หารือแนวปฏิบัติ ในการพิจารณาเลือกบุคคลผูสมควรดํารงผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
จากบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ นําเสนอ
2) พิจารณาบัญชีรายชื่อ ผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จํานวน 1 รายชื่อ
มติที่ประชุม
1) เห็นชอบ กําหนดแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลือกบุคคลผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันวิจั ย
และพัฒนา จากบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ โดยวิธีการลงมติเลือก ทั้งนี้ การลงมติเลือก
ใหกระทําโดยลับ การนับคะแนนใหกระทําโดยเปดเผย
ที่ประชุมไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการอํานวยการเลือกบุคคลผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีหนาที่ในการแจกบัตรลงคะแนน นับคะแนน และปฏิบัติหนาที่โดยบริสุทธิ์ ยุติธรรม
จํานวน 3 คน ไดแก
(1) นายวีระ รัตนศิริกุลชัย
ประธานกรรมการ
(2) อาจารย ดร.สะอาด อยูเย็น
กรรมการ
(3) ผูชวยศาสตราจารยอุดมศักดิ์ บังเมฆ กรรมการและเลขานุการ
2) เห็นชอบ / …
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2) เห็นชอบ ผลการลงมติเลือกบุคคลผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จากบัญชี
รายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ ไดแก
นายธนวัฒน จอมประเสริฐ
นักวิจัยระดับ 7
ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
4.8 การถอนวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2552
ที่ประชุมเห็นชอบใหถอนวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2552 ดังนี้
1) พิจารณา ราง ระเบียบ และ ราง ประกาศ ที่เกี่ยวของกับการบริหารเงินรายได ศูนยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
2) พิจารณาการขอแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย หลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการไดมาซึ่ง
ผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชือ่ อยางอืน่ ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
พ.ศ.2548
3) พิจารณาการขอแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย การบริหารจัดการหนวยงานในกํากับ
มหาวิทยาลัยเทียบเทาคณะ พ.ศ.2550
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 นามบัตรกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ดวยในการประชุมครั้งนี้ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดออกแบบนามบัตรกรรมการสภา
มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ อุต รดิ ต ถ ให ค ณะกรรมการได พิ จ ารณาเลือ ก เพื่ อ มหาวิ ท ยาลัย จะดํ าเนิ น การจั ด ทํ า
และนําแจกกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทาน เพื่อใชประโยชน ตอไป
ที่ ป ระชุ ม มอบหมายให มหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาดํ า เนิ น การเลื อ กรู ป แบบนามบั ต รกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตามที่เห็นสมควร
5.2 ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ประจําป 2552
เพื่ อ ให ก ารกํ า หนดการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ เป น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ย
ที่ประชุมมอบหมายใหเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจัดทํา จัดทําปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ ประจําป 2552 นําแจกกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อใชประโยชนในการบริหารจัดการเวลา
ในการปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.3 การพบปะรวมกันระหวางกรรมการสภามหาวิทยาลัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดมีนโยบายพบปะรวมกันระหวางกรรมการสภามหาวิทยาลัย และบุคลากร
ของมหาวิ ท ยาลั ย นั้ น มหาวิ ท ยาลั ย จะประสานผู เ กี่ ย วข อ ง เพื่ อ กํ า หนดวั น เวลา สถานที่ และนํ า แจ ง ให
กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานไดรับทราบตอไป
5.4 /………
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5.4 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2552
สภามหาวิทยาลัยกําหนดการประชุม ครั้งที่ 4/2552 ในวันจันทรที่ 20 เมษายน 2552 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมชางกระ ชั้น 2 โรงแรมเชียงใหมออคิด จังหวัดเชียงใหม
และขอเชิ ญกรรมการสภามหาวิทยาลั ยทุกทาน รวมเป นเกียรติในพิธีพระราชทานปริญญาบัต ร
บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ประจําป 2552 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2552 เวลา 15.00 น.
ณ หอประชุม ทีปง กรรัศมีโ ชติ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชีย งใหม วิท ยาเขตสะลวง – ขี้เ หล็ก อําเภอแมริม
จังหวัดเชียงใหม
ปดประชุม

เวลา 12.00 น.

(นางสาวนิธวิ ดี คัณธานันท)
บันทึก/พิมพรายงานการประชุม

(ผูชวยศาสตราจารยสุบนิ แกวยัง)
ตรวจ/ทานรายงานการประชุม

