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เปดประชุม   เวลา  09. 00 น.  
   

ศาสตราจารย ดร.เกษม  จันทรแกว  นายกสภามหาวิทยาลัยประธานในท่ีประชุม เห็นวา
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ มาครบองคประชุมแลว  จึงกลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบ
วาระ  

                                                                                                                      

ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองแจงเพ่ือทราบ  
 

  1.1  เร่ืองประธานแจงเพ่ือทราบ  
 

        1.1.1 นายกสภามหาวิทยาลัย มอบของทีร่ะลึกแสดงความยินด ีแกกรรมการสภามหาวิทยาลัย   
 

นายกสภามหาวิทยาลัย ในนามกรรมการสภามหาวิทยาลัย มอบของท่ีระลึกแสดงความยินดีแกกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย  ดังน้ี    

1)  ดร.โชคชัย  เอกทัศนาวรรณ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เนื่องในโอกาสไดรับรางวัล
เข็มทองคําและโลเกียรติยศบุคลากรสายสนับสนุนผูมีผลงานดีเดนดานวิชาชีพของ ปขมท.( ท่ีประชุม
ประธานสภาขาราชการ พนักงานและลูกจางมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย) ประจําป 2551   

2)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยงยทุธ   อินทจักร  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   และ 
ผูชวยศาสตราจารยรัชนี  เพ็ชรชาง  ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เนื่องในโอกาสไดรับเลอืก
เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูดํารงตําแหนงบริหาร กลุมผูดํารงตําแหนงคณบดี และ กลุมผูดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการ  หวัหนาสวนราชการหรอืหวัหนาหนวยงาน ท่ีเรียกช่ืออยางอืน่ท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ  
ตามลําดับ    
 อนึ่ง   ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งน้ี อาจารย ดร.ภูมพิัฒน   พัทดิพันธปรีดา  คณบดี                    
คณะเกษตรศาสตร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  กลุมผูดํารงตําแหนงคณบดี                         
อีกทานหน่ึง ไมไดมาประชุม  เนื่องจากติดภารกิจจัดเตรยีมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 1  เรื่อง                
การวิจัยพัฒนาทองถิ่นเพื่อแผนดินไทย  วันท่ี 1-5  เมษายน  2552  ณ  อิมแพคเมืองทองธานี  จ.นนทบุรี 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

1.2  เร่ืองแจงเพ่ือทราบ  
 

        1.2.1   การเสนอชื่อรองอธิการบดีใหปฏิบัติหนาที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
 

เพ่ือใหเปนไปตาม มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  ท่ีกําหนดให 
สภามหาวิทยาลัยแตงต้ังรองอธิการบดีคนหน่ึง ท่ีมิใชกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตาม (3) เปนเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย โดยคําแนะนําของอธิการบดี  นั้น   

ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย   หาญสมบัติ   ในฐานะอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  ขอเสนอให               
ผูชวยศาสตราจารยสุบิน  แกวยัง  รองอธิการบดี  ไดรับการพิจารณาแตงต้ังใหเปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ    

มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบตามเสนอ     
         1.2.2 /............ 
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                   1.2.2   ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดาํรงตําแหนงบริหาร   
 

ตามท่ี ผูชวยศาสตราจารยสุบิน   แกวยัง  คณบดีคณะครุศาสตร ,  ผูชวยศาสตราจารยกฤดา  ชุมจันทรจิรา  
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และอาจารยปริญญา  บัววังโปง   ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  ไดครบวาระการดํารงตําแหนงบริหาร   เมื่อวันท่ี   7  
มีนาคม  2552   ซึ่งมีผลทําใหพนจากตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยดวย นั้น   

คณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ตามคําส่ัง
มหาวิทยาลัย  ท่ี 0872/2552  ไดดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย หลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการ 
ไดมาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร พ.ศ. 2550  เรียบรอยแลว โดยไดกําหนดใหมี
การประชุมเพ่ือดําเนินการเลือก  เม่ือวันท่ี  24  มีนาคม  2552   บัดน้ี  ขอรายงานผลการเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย จากผูดํารงตําแหนงบริหาร  กลุมผูดํารงตําแหนงคณบดี  และกลุมผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการ  
หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงาน ท่ีเรียกช่ืออยางอื่นท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ  ตอสภามหาวิทยาลัย    
ดังน้ี    
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

กลุมผูดํารงตําแหนงคณบดี   สายวิทยาศาสตร  ไดแก   
อาจารย.ดร.ภูมิพัฒน  พัทดิพันธปรีดา   คณบดีคณะเกษตรศาสตร  

 

  กลุมผูดํารงตําแหนงคณบดี  สายสังคมศาสตร  ไดแก  
   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยงยุทธ  อินทจักร  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
 

กลุมผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการ  หวัหนาสวนราชการหรอืหวัหนาหนวยงาน ท่ีเรียกช่ืออยางอื่นท่ีมี
ฐานะเทียบเทาคณะ  ไดแก      

  ผูชวยศาสตราจารยรัชนี  เพ็ชรชาง  ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
มติที่ประชุม รับทราบ   
 

1.2.3   ผูชวยศาสตราจารยสัมพันธ  พูนนารถ  ขอลาออกจากตําแหนงกรรมการสภา 
                                  คณาจารยและขาราชการ  

 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดมีคําส่ังแตงต้ังให ผูชวยศาสตราจารยสัมพันธ  พูนนารถ  ดํารงตําแหนงรองคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ ต้ังแตวันท่ี  9 มีนาคม  2552 ในชวงท่ี  อาจารย  ดร.วิวรรธน   มุขดี   รองอธิการบดี                           
รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการน้ัน    

เนื่องจากขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย สภาคณาจารยและขาราชการ พ.ศ.2550  ขอ 8  ระบุวา 
“ประธานสภาและกรรมการสภาตองไมเปนผูดํารงตําแหนงบริหาร”  ดังน้ัน  ผูชวยศาสตราจารยสัมพันธ                     
พูนนารถ   จึงไดเสนอเรื่องเพื่อขอลาออกจากตําแหนงกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ  ต้ังแตวันท่ี  8  
มีนาคม  2552  เปนตนไป   ซึ่งเบ้ืองตนอธิการบดีไดพิจารณาอนุญาต และมอบหมายใหกองบริหารงานบุคคล  
สํานักงานอธิการบดี  ดําเนินการเลือกต้ังทดแทนอัตราวางดังกลาวตอไป   

มติที่ประชุม รับทราบ  
1.2.4  / …….. 
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          1.2.4   สรุปการดําเนินงานและสรุปรายรับ – รายจาย  โครงการความรวมมือเพ่ือการพัฒนา 
           คณาจารยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ระหวาง กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ   

      University of North Texas 
 

ตามท่ีมหาวิทยาลัย ไดจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคพิเศษ  ในโครงการความรวมมือเพื่อการ 
พัฒนาคณาจารยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระหวาง กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ University of North Texas 
ประเทศสหรัฐอเมริกา  ซึ่งปจจุบันไดดําเนินโครงการ  รุนท่ี 1-3  และอยูระหวางเตรียมการจัดทําโครงการ               
ในรุนท่ี  4  อยูในขณะนี้นั้น    

มหาวิทยาลยั  ขอรายงานความคืบหนาการดําเนนิงาน และสรุปขอมูลรายรับ – รายจาย   ของโครงการฯ    
ต้ังแตรุนท่ี  1  จนถึงปจจุบัน  ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ  สรุปไดดังน้ี  
รุนท่ี  1   มีผูสมัครเขารวมโครงการฯ  ท้ังส้ิน  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  
รุนท่ี  2   มีผูสมัครเขารวมโครงการฯ  ท้ังส้ิน  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  
รุนท่ี  3   มีผูสมัครเขารวมโครงการฯ  ท้ังส้ิน  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 รุนท่ี 1 ถึงรุนท่ี 3  โครงการฯ   มียอดเงินคงเหลือ   ท้ังส้ิน   
270,406.23   บาท  

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่  2   เร่ืองรับรองรายงานการประชุม   คร้ังที่   2/2552      
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดจดัทํารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  2/2552   เมื่อวันท่ี   4   
มีนาคม    2552   จํานวน  17  หนา   และไดจัดสงใหกรรมการไดพิจารณารับรองรายงานการประชุม เรียบรอยแลว  
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม  

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี  2/2552    เมื่อวนัท่ี    4   มีนาคม   2552    โดยใหแกไข 
ตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย      
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  3  / …….. 
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ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองสืบเนื่อง   
 

3.1  ความคืบหนาการหารือกฤษฎีกา  เร่ือง  วาระการดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
จากคณาจารยประจํา  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ     

 

ความเปนมา สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2552  เมื่อวันท่ี  4  มีนาคม  2552  ท่ีประชุมได 
พิจารณาวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารยประจํา  และมีมติเห็นชอบให
เสนอเรื่องตอคณะกรรมการกฤษฎีกา  โดยไดมอบหมายใหเลขานุการสภามหาวิทยาลัย รางหนังสือ และนํา
หารือตอ นายตุลยวัต  พรหมพันธใจ  และรองศาสตราจารย ดร.สมบัติ  นพรัก  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ  เพ่ือพิจารณาในเบ้ืองตน  กอนนําเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกานั้น  
 มหาวิทยาลัยไดดําเนินการ ราง ประเด็นการหารือ พรอมท้ังนําเสนอขอมูลและเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
โดยแบงเปน  3  กรณี  เสนอรองศาสตราจารย ดร.สมบัติ  นพรัก  เพื่อพิจารณาเบ้ืองตน  ซึ่งรองศาสตราจารย 
ดร.สมบัติ  นพรัก  ไดพิจารณา และกําหนดประเด็นหารือใหม  เปน  6  ประเด็น   

ท้ังน้ี  ผูชวยศาสตราจารยโศรตรีย  จุฑานนท  ไดนําเสนอเอกสารประกอบการช้ีแจง จํานวน  2 ฉบับ  
ประกอบดวย  เอกสารคําส่ังมหาวิทยาลัย ท่ี 2550/2550  และ ท่ี 2324/2551 เรื่อง จางผูเกษียณอายุเปนลูกจาง
ช่ัวคราว  และเอกสารความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี 8)  เรื่องเสร็จท่ี  782/2551  ตอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการพิจารณา  
 ท่ีประชุมไดพิจารณาและอภิปรายอยางกวางขวาง  

ประเด็นนําเสนอ    
1)  พิจารณา ประเด็นขอหารือคณะกรรมการกฤษฎีกา  ของอธิการบดี  รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ  นพรัก  
และ เอกสารประกอบการช้ีแจงของ ผูชวยศาสตราจารยโศรตรีย   จุฑานนท   
2)  ขอหารือ การปฏิบัติหนาท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ของผูชวยศาสตราจารยโศรตรีย  
จุฑานนท  และอาจารยเสรี  แสงอุทัย   

มติที่ประชุม   
1)    เห็นชอบ กําหนดประเด็นขอหารือเพื่อเสนอ นายตุลยวัต  พรหมพันธใจ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ   พิจารณาประเด็นขอหารือและเอกสารท่ีเกี่ยวของ  กอนนําเสนอ คณะกรรมการกฤษฎีกา                    
และหาก  นายตุลยวัต  พรหมพันธใจ  พิจารณาแลวเห็นวาสามารถเทียบเคียงความเห็นของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะท่ี 8) เรื่องเสร็จท่ี 782/2551 ได  จะไมดําเนินการเสนอเรื่องตอไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกา                 
ก็ได   ซึ่งในข้ันตอนตอไป มหาวิทยาลัยจะดําเนินการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
ใหเปนไปตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยฯ ตอไป       
ประเด็นที่  1   

ผูชวยศาสตราจารยโศรตรีย  จุฑานนท  และอาจารยเสรี  แสงอุทัย  มีคุณสมบัติเปนกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําหรือไม  

 
 

ประเด็นท่ี  2  / ……. 
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 ประเด็นที่  2   
หากมีคุณสมบัติเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  คุณสมบัตินั้นครอบคลุมการเปนกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัย ตลอดเวลาหรือครอบคลุมเฉพาะกรณี   คือ  
  (1)  ระหวางเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือ  
  (2)  ระหวางเปนอาจารยประจําตามสัญญาจาง สัญญาแรกท่ีไดรับเลือกเปนกรรมการสภาฯ  หรือ  
  (3)  ระหวางเปนอาจารยประจําตามสัญญาจางทุกสัญญา เนื่องจากเปนการจางตอเนื่องกัน  
 ประเด็นที่  3   

กรณีท่ีกรรมการสภาฯ  ถึงแกกรรม ลาออก หรือขาดคุณสมบัติ การนับองคประชุมโดยเสียงขางมาก 
นับจํานวนเต็มตามองคประกอบของสภาฯ ตามมาตรา 16 จํานวน 23 คน หรือ นับเทาจํานวนท่ีคงเหลืออยู  
หรือมีหลักเกณฑการนับอยางไร  

 ประเด็นที่  4   
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 40 กําหนดวา “ในกรณีท่ีผูดํารงตําแหนง

คณบดีไมอยู หรือไมอาจปฏิบัติราชการไดหรือไมมีผูดํารงตําแหนงคณบดี  ใหอธิการบดีแตงต้ังผูท่ีมีคุณสมบัติ
ตามมาตรา 37  วรรคหน่ึง เปนผูรักษาราชการแทนคณบดี แตตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน”  และมาตรา 45  
กําหนดวา “ใหผูรักษาราชการแทนตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติฉบับน้ี มีอํานาจหนาท่ีเชนเดียวกับผูซึ่ง
ตนแทน  ในกรณีท่ีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําส่ัง หรือมติรัฐมนตรีแตงต้ังใหผูดํารงตําแหนง
ใดเปนกรรมการหรือมีอํานาจหนาท่ีเชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงน้ัน ในระหวางท่ีรักษาราชการแทนดวย”    
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถออกขอบังคับ หลักเกณฑ  คุณสมบัติและวิธีการไดมาซ่ึงกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  พ.ศ.2550  ขอ 5 กําหนดวา “ผูดํารงตําแหนงบริหารท่ีมีสิทธิเลือกและ
ไดรับเลือกตามขอบังคับนี้  ไดแก  ผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดีท่ีมิใชรองอธิการบดีผูทําหนาท่ีเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย  คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน  ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการศูนยและหัวหนาสวนราชการหรือ
หัวหนาหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอื่นท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ท้ังน้ี ตองไมเปนผูรักษาราชการในตําแหนง
ดังกลาว”     
ขอเท็จจริง  ในการเลือกกันเองในกลุมคณบดี ผูรักษาการคณบดี ประสงคใชสิทธิออกเสียงเลือกคณบดีดวยกัน
ใหเปนกรรมการสภาฯ  จากผูบริหารโดยอางมาตรา 45  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547   
โดยตีความผูรักษาการกับผูรักษาราชการแทน เปนความหมายเดียวกันตามกฎหมาย ในขณะท่ีกรรมการ
ดําเนินการเลือกมีความเห็นวา ผูรักษาการในตําแหนงกับผูรักษาราชการแทนมีความหมายไมเหมือนกัน 
ขอหารือ การท่ีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ใชคําวา รักษาราชการแทน (มาตรา 40, 45) 
ปฏิบัติราชการแทน (มาตรา 45) และปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง (มาตรา 68) โดยไมปรากฏคําวารักษาการ                  
ในตําแหนง มหาวิทยาลัยควรใหสิทธิแกผูรักษาการในตําแหนงคณบดี  ตามมาตรา 45  แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.2547  หรือไม  ควรดําเนินการแกไขขอบังคับท่ีใชคําไมเหมือนกฎหมายแมบท
หรือไม  
 

2)  จากความเห็นของ / …… 
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2) จากความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา  (คณะท่ี 8)  เรื่องเสร็จท่ี  782/2551  ซึ่งระบุวา  “มาตรา  19                
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ไดบัญญัติใหกรณีท่ีปรากฏภายหลังวาเจาหนาท่ี
หรือกรรมการในคณะกรรมการท่ีมีอํานาจพิจารณาทางปกครองขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามหรือ               
การแตงต้ังไมชอบดวยกฎหมาย เปนเหตุใหผูนั้นตองพนจากตําแหนง การพนจากตําแหนงเชนวาน้ี                       
ไมกระทบกระเทือนถึงการใดท่ีผูนั้นไดปฏิบัติไปตามอํานาจหนาท่ี……การดําเนินการเพื่อใหไดมาซ่ึง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําไมชอบดวยกฎหมาย แตการดําเนินการตางๆ ของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา  ท่ีไดกระทําไปตามอํานาจหนาท่ียอมไมเสียเปลา และมีผลบังคับใช
ตอไปตามมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539”      

ดังน้ัน   ผูชวยศาสตราจารยโศรตรีย    จุฑานนท   และอาจารยเสรี   แสงอุทัย    สามารถปฏิบัติหนาท่ี                   
เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ตอไปได   จนกวาจะรับทราบผลการพิจารณาขอหารือ                       
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา และถือปฏิบัติ  
 

3.2 พิจารณาการขอตอเวลาราชการ ของขาราชการพลเรือนสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
 

ความเปนมา สืบเนืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2552  เมื่อวันท่ี  4  มีนาคม  2552  ท่ีประชุมได 
พิจารณาการขอตอเวลาราชการ ของขาราชการพลเรือนสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  และมีมติ
มอบหมายใหมหาวิทยาลัยดําเนินการใหเปนไปตามประกาศ ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข             
การตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.2550   
 บัดน้ี  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการใหเปนไปตามประกาศ ก.พ.อ. ดังกลาวแลว  โดยไดแตงต้ัง
คณะกรรมการเพื่อพิจารณากําหนดจํานวนและตัวบุคคลของคณาจารยท่ีจะเกษียณอายุราชการและจะให
ปฏิบัติงานตอ   ซึ่งคณะกรรมการฯ ดังกลาว ไดกําหนดประชุมเม่ือวันท่ี  27  มีนาคม  2552  เพื่อพิจารณา
คุณสมบัติและความเหมาะสมของผูท่ีไดรับการเสนอขอใหตอเวลาราชการ  และคณะกรรมการฯ ไดมีมติดังน้ี  
 คณะกรรมการฯ ไดตรวจสอบคุณสมบัติของ รองศาสตราจารย ดร.ฉัตรนภา  พรหมมา  ตามประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่อง  หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
พ.ศ.2550  พบวามีคุณสมบัติตามประกาศดังกลาว  เห็นควรใหตอเวลาราชการของ รองศาสตราจารย ดร.ฉัตรนภา  
พรหมมา   ขอใหสาขาวิชาคณิตศาสตร และกองบริหารงานบุคคลเตรียมเอกสาร หลักฐาน สงสํานัก
งบประมาณ กระทรวงการคลัง เพื่อสงวนอัตรากําลังตอไป   มอบหมายให  ผูชวยศาสตราจารยสุบิน  แกวยัง  
รองอธิการบดี   นําเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ  ตอสภามหาวิทยาลัยตอไป  

ประเด็นนําเสนอ พิจารณา  ผลการพิจารณาตอ เวลาราชการ  รองศาสตราจารย  ดร .ฉัตรนภา   พรหมมา                       
ของคณะกรรมการเพื่อพิจารณากําหนดจํานวนและตัวบุคคลของคณาจารยท่ีจะเกษียณอายุราชการและจะให
ปฏิบัติงานตอ   

มติที่ประชุม  เห็นชอบ การตอเวลาราชการ รองศาสตราจารย ดร.ฉัตรนภา  พรหมมา  ตามเสนอ  
 
 

ระเบียบวาระท่ี  4  / …….. 
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ระเบียบวาระที่  4   เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา     
 

   4.1  ขออนุมัติปริญญาบัตรมหาบัณฑิต  ประจําภาคเรียนที ่ 1  ปการศึกษา 2551 
 

ความเปนมา ดวยคณะกรรมการสภาวิชาการ ไดดําเนินการพิจารณาผลการศึกษาของผูสําเร็จการศึกษา     
ระดับปริญญาโท  ประจําภาคเรียนท่ี  2  ปการศึกษา  2551 ในคราวการประชุม ครั้งท่ี  3/2552  เมื่อวันท่ี  14  มีนาคม    
2552  จํานวน   15   คน     

ประเด็นนําเสนอ  ขออนุมัติ ปริญญาบัตรมหาบัณฑิต  ประจําภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา 2551  จํานวน  15  คน ดังน้ี  
 ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
  (1)  สาขาหลักสูตรและการสอน    จํานวน   3    คน  
  (2) สาขาหลักสูตรและการสอน (การสอนภาษาอังกฤษ)  จํานวน     1    คน  
 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
  (1)  สาขาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท จํานวน    11   คน  
มติที่ประชุม อนุมัติ ปริญญาบัตรมหาบัณฑิต  ประจําภาคเรียนท่ี  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  รองอธิการบดีคัดเลือกกันเองคนหน่ึง  ผูชวยอธิการบดีคัดเลือกกันเองคนหน่ึง  
ผูทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัยคัดเลือกกันเองคนหนึ่ง  คณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการคัดเลือก
กันเองคนหน่ึง  คณบดีคัดเลือกกันเองคนหนึ่ง  ผูแทนหนวยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีเท่ียบเทาคณะ
คัดเลือกกันเองคนหน่ึง  ผู เ ช่ียวชาญดานประกันคุณภาพการศึกษาจากภายนอกมหาวิทยาลัยคนหนึ่ง  
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน และนักวิชาการคุณภาพการศึกษา”   

ประเด็นนําเสนอ  เพ่ือใหการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย  เปนไปตามขอบังคับดังกลาว   ขอให
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  คัดเลือกกันเอง  และเสนอช่ือผูเหมาะสม จํานวน  1  รายช่ือ  ตอมหาวิทยาลัย 
เพื่อดําเนินการออกคําส่ังแตงต้ังตอไป   

มติที่ประชุม  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  ไดดําเนินการคัดเลือกกันเอง  และมีมติเห็นชอบให  
ศาสตราจารย ดร.กฤษณะ   เนียมมณี  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  เปนคณะกรรมการมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา  ตามขอ  8  แหงขอบังคับมหาวิทยาลัย  วาดวย ระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2550     
 
 
 
 

4.3   พิจารณา / …….. 
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4.3   พิจารณาผลการวิเคราะหและประเมินคางานตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  
         ตําแหนงเลขที่  0077 และ 0011  เพ่ือกําหนดเปนตําแหนง 7,8    

 

ความเปนมา จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ครั้งท่ี 2/2551  เมื่อวันท่ี  22  ธันวาคม  2551                  
ท่ีประชุมไดพิจารณาและมีมติเห็นชอบ ผลการวิเคราะหและประเมินคางานตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงาน
ท่ัวไป ตําแหนงเลขท่ี  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) ใหดําเนินการแจงใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพ่ืออนุมัติตอไป”  
 มหาวิทยาลัย จึงขอนําเสนอผลการวิเคราะหและประเมินคางานตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
ตําแหนงเลขท่ี  0077 และ 0011  เพ่ือกําหนดเปนตําแหนง 7,8  ตอสภามหาวิทยาลัย      

ประเด็นนําเสนอ พิจารณา ผลการวิเคราะหและประเมินคางานตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ตําแหนงเลขท่ี  
0077 และ 0011  เพ่ือกําหนดเปนตําแหนง 7,8   

มติที่ประชุม  เห็นชอบ ผลการวิเคราะหและประเมินคางานตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป   ตําแหนงเลขท่ี  
0077 และ 0011 ท่ีคณะกรรมการประเมินคางาน  ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยเลขท่ี  1705/2551  และ 2007/2551  
นําเสนอ  

 

4.4  พิจารณา  (ราง)  แผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552    
        จัดสรรคร้ังที่  2    
 

ความเปนมา จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  1/2552  เมื่อวันท่ี  5  กุมภาพันธ  2552  ท่ีประชุมไดมีมติ
มอบหมายใหมหาวิทยาลัยดําเนินการใหไดมาซ่ึงคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ตามขอบังคับ                  
สภามหาวิทยาลัย  วาดวย  คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ.2551 ลงวันท่ี  21  เมษายน  2551 
และใหนํา (ราง)  แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2552                       
จัดสรร     ครั้งท่ี 2   นําเสนอคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ตามขอบังคับ ป 2551 พิจารณา                
ในเบ้ืองตนกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  ความละเอียดทราบแลวนั้น    

บัดน้ี มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามท่ีไดรับมอบหมายเรียบรอยแลว  และจากการประชุมคณะกรรมการ
บริหารงบประมาณและการเงิน  (ชุดใหม)  ครั้งท่ี 1/2552  เมื่อวันท่ี  2  มีนาคม  2552  ท่ีประชุมไดพิจารณา 
(ราง) แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2552  จัดสรรครั้งท่ี 2   และ       
มีมติเห็นชอบใหนํา  (ราง) แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552   
จัดสรรครั้งท่ี 2   ดังกลาว  เสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ   

ประเด็นนําเสนอ  พิจารณา  (ราง)  แผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552    
จัดสรรครั้งท่ี  2    
 

มติท่ีประชุม /……… 
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มติที่ประชุม  อนุมัติ  แผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 จัดสรรครั้งท่ี  2    
 ตามเสนอ  
ขอสังเกต (1)  จากเอกสาร  ราง  แผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552    

จัดสรรครั้งท่ี  2 ท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ  จะเห็นไดวาบางหนวยงานไมไดรับการจัดสรรงบประมาณให  และ
บางหนวยงานไดรับการจัดสรรงบประมาณในอัตรารอยละ 100  ซึ่งเกิดความเหล่ือมล้ํากัน  มหาวิทยาลัย                       
ควรกําหนดเกณฑการจัดสรรใหเปนมาตรฐานและครอบคลุมทุกหนวยงาน  

(2)  ปจจุบันเงินคงคลังของมหาวิทยาลัย เหลือไมมาก มหาวิทยาลัยควรบริหารจัดการเงินคงคลัง               
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

 

4.5  พิจารณา (ราง) ระเบียบ และ (ราง) ประกาศที่เกี่ยวของกับการรับ - จายเงินคาลงทะเบียน 
        บัณฑิต  และการรับจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษา  
 

ความเปนมา จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน  (ชุดใหม)  ครั้งท่ี 1/2552  เมื่อวันท่ี   
2  มีนาคม  2552  ท่ีประชุมไดพิจารณา (ราง) ระเบียบ และ (ราง) ประกาศท่ีเกี่ยวของกับการรับ - จายเงิน
คาลงทะเบียนบัณฑิต  และการรับจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษา และมีมติเห็นชอบใหนํา (ราง) ระเบียบ และ 
(ราง) ประกาศ ดังกลาว  เสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา    

ประเด็นนําเสนอ  พิจารณา  
1)  ราง  ระเบียบสภามหาวิทยาลัย วาดวย  การรับ - จายเงนิคาลงทะเบียนบัณฑิต ของมหาวิทยาลยัราชภัฏ
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  มหาวิทยาลัยกลับไปทบทวนคาธรรมเนียมการศึกษาท่ีเรียกเก็บเปนรายภาคการศึกษา
เหมาจาย ใหมใหเหมาะสม จากนั้น ใหนําเสนอ (ราง) ประกาศ ตอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุม          
ครั้งตอไป     

 

  4.6   การสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   
           คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 

ความเปนมา ดวยคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี  และคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ตามคําส่ังสภามหาวิทยาลัย ท่ี 001/2552                       
ไดดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  วาดวย  หลักเกณฑ  คุณสมบัติ  และวิธีการไดมาซ่ึง
คณบดี  พ.ศ. 2548  ลงวันท่ี  8  มิถุนายน  2548  เรียบรอยแลว จึงขอนําเสนอบัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติ
เหมาะสมเขาการสรรหาเปนคณบดีคณะครุศาสตร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  และคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา ดังน้ี   

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    ศศิธรานวุัฒน 
 4)  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
  1)  นายธนัตถา    กรพิทักษ 
  2)  นายไพโรจน   นะเท่ียง 
ประเด็นนําเสนอ   

1)   หารือแนวปฏิบัติ  ในการพิจารณาเลือกบุคคลผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะครุศาสตร  คณบดี                           
คณะวิทยาการจัดการ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                  
จากบัญชีรายช่ือท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ นําเสนอ  
2)   พิจารณาบัญชีรายช่ือ ผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะครุศาสตร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณบดี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   คณะละ  1 รายช่ือ 

มติที่ประชุม  
1) เห็นชอบ กําหนดแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลือกบุคคลผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะครุศาสตร                    
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม               
จากบัญชีรายช่ือท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ  โดยวิธีการลงมติเลือก  ท้ังน้ี  การลงมติเลือกใหกระทําโดยลับ  
การนับคะแนนใหกระทําโดยเปดเผย  

  ท่ีประชุมไดแตงต้ังคณะอนุกรรมการอํานวยการเลือกบุคคลผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี                       
คณะครุศาสตร  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   และคณบด ี                      
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มีหนาท่ีในการแจกบัตรลงคะแนน  นับคะแนน และปฏิบัติหนาท่ีโดยบริสุทธ์ิ 
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 จากบัญชีรายช่ือ                
ท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ  ตามลําดับ  ดังน้ี   

  (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 ตามคําส่ังมหาวิทยาลัย ท่ี 0115/2552   
ไดดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย หลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการไดมาซ่ึง
ผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอื่นท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ.2548         
ลงวันท่ี 8 มิถุนายน 2548 เรียบรอยแลว จึงขอนําเสนอบัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเหมาะสมเขารับการสรรหา                  
เปนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ตอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา   ดังน้ี   

 สถาบันวิจัยและพัฒนา  
  (1)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรีรัตน     สุวรรณ 
  (2)  อาจารยธนวัฒน    จอมประเสริฐ  
ประเด็นนําเสนอ  

1)   หารือแนวปฏิบัติ  ในการพิจารณาเลือกบุคคลผูสมควรดํารงผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา                    
จากบัญชีรายช่ือท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ นําเสนอ    
2)   พิจารณาบัญชีรายช่ือ ผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   จํานวน 1 รายช่ือ 

มติที่ประชุม   
1)  เห็นชอบ กําหนดแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลือกบุคคลผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันวิจัย                  
และพัฒนา  จากบัญชีรายช่ือท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ  โดยวิธีการลงมติเลือก  ท้ังน้ี  การลงมติเลือก                
ใหกระทําโดยลับ  การนับคะแนนใหกระทําโดยเปดเผย  

  ท่ีประชุมไดแตงต้ังคณะอนุกรรมการอํานวยการเลือกบุคคลผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา  มีหนาท่ีในการแจกบัตรลงคะแนน  นับคะแนน และปฏิบัติหนาท่ีโดยบริสุทธิ์ 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

รายช่ือท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ  ไดแก  
  นายธนวัฒน    จอมประเสริฐ    นักวิจัยระดับ 7  
      ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
 

4.8   การถอนวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย   คร้ังที่  3/2552  
 

ท่ีประชุมเห็นชอบใหถอนวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2552   ดังน้ี   
1)  พิจารณา  ราง  ระเบียบ และ ราง  ประกาศ ท่ีเกี่ยวของกับการบริหารเงินรายได  ศูนยวิทยาศาสตรและ 
     เทคโนโลยี  
2) พิจารณาการขอแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัย  วาดวย  หลักเกณฑ  คุณสมบัติ  และวิธีการไดมาซ่ึง 
     ผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการหรือหวัหนาหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอืน่ท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 
     พ.ศ.2548    
3) พิจารณาการขอแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัย  วาดวย  การบริหารจัดการหนวยงานในกํากับ 
     มหาวิทยาลัยเทียบเทาคณะ พ.ศ.2550    

 

ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองอื่นๆ  
 

5.1 นามบัตรกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  
 

ดวยในการประชุมครั้งน้ี  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ไดออกแบบนามบัตรกรรมการสภา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  ใหคณะกรรมการไดพิจารณาเลือก  เพื่อมหาวิทยาลัยจะดําเนินการจัดทํา                  
และนําแจกกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทาน เพื่อใชประโยชน ตอไป  
 ท่ีประชุมมอบหมายให มหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการเลือกรูปแบบนามบัตรกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตามท่ีเห็นสมควร 

 

5.2  ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ   ประจําป  2552  
 

เพื่อใหการกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เปนไปดวยความเรียบรอย                     
ท่ีประชุมมอบหมายใหเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจัดทํา จัดทําปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ  ประจําป  2552   นําแจกกรรมการสภามหาวิทยาลัย  เพื่อใชประโยชนในการบริหารจัดการเวลา              
ในการปฏิบัติภารกิจอื่นๆ  ไดอยางมีประสิทธิภาพ   

 

5.3   การพบปะรวมกันระหวางกรรมการสภามหาวิทยาลัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย  
 

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยไดมีนโยบายพบปะรวมกันระหวางกรรมการสภามหาวิทยาลัย และบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยนั้น  มหาวิทยาลัยจะประสานผูเกี่ยวของ เพื่อกําหนดวัน เวลา สถานท่ี  และนําแจงให
กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานไดรับทราบตอไป   

 
5.4   /……… 
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5.4   กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย   คร้ังที่  4/2552    
 

สภามหาวิทยาลัยกําหนดการประชุม ครั้งท่ี 4/2552  ในวันจันทรท่ี  20  เมษายน  2552   เวลา  09.00  น.  
ณ  หองประชุมชางกระ  ช้ัน 2  โรงแรมเชียงใหมออคิด  จังหวัดเชียงใหม   

และขอเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทาน  รวมเปนเกียรติในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  ประจําป 2552  ในวันอังคารท่ี  21 เมษายน  2552  เวลา  15.00  น.                   
ณ  หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วิทยาเขตสะลวง – ขี้เหล็ก   อําเภอแมริม   
จังหวัดเชียงใหม     
 

ปดประชมุ เวลา   12.00   น.    
 

 
                   (นางสาวนิธวิดี   คัณธานันท)    
                                            บันทึก/พิมพรายงานการประชุม   

   
 

            (ผูชวยศาสตราจารยสุบิน  แกวยัง)  
 ตรวจ/ทานรายงานการประชุม   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


