รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ครั้งที่ ๘ / ๒๕๔๘
วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๘
ณ หองประชุมสิริราชภัฏ
รายนามผูมาประชุม
๑. นายธีระวัฒน
๒. ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย
๓. ผูชวยศาสตราจารยพูนศักดิ์
๔. แพทยหญิงศรีวรรณา
๕. นายเรืองชัย
๖. นายพีระศักดิ์
๗. นายมานพ
๘. นายวีระ
๙. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ระพินทร
๑๐. อาจารย ดร.วิวรรธน
๑๑. อาจารยปริญญา
๑๒. ผูชวยศาสตราจารยจรูญ
๑๓. อาจารยโศรตรีย
๑๔. อาจารยเจษฎา
๑๕. อาจารยอุดมศักดิ์
๑๖. อาจารยอมร
๑๗. อาจารย ดร.วีรชัย

ภัทรานวัช
หาญสมบัติ
บุญสาลี
พูลสรรพสิทธิ์
ทรัพยนิรันดร
พอจิต
ดีมี
รัตนศิริกุลชัย
โพธิ์ศรี
มุขดี
บัววังโปง
คําทิพย
จุฑานนท
มิ่งฉาย
บังเมฆ
ชูเอียด
เศรษฐพรรค

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
อธิการบดี
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการจากคณาจารยประจํา
กรรมการจากคณาจารยประจํา
กรรมการจากคณาจารยประจํา
กรรมการจากคณาจารยประจํา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

รายนามผูไมมาประชุม
๑. ศาสตราจารย ดร.เกษม
๒. นายดิเรก
๓. นายแพทยชาญชัย
๔. รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ
๕. ศาสตราจารย ดร.สมบัติ
๖. นายนรินทร
๗. ผูชวยศาสตราจารยสุบิน

จันทรแกว
กอนกลีบ
ศิลปอวยชัย
นพรัก
กาญจนกิจ
เหลาอารยะ
แกวยัง

นายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ไปราชการ

รายชื่อผูเขารวมประชุม / …….

๒
รายชื่อผูเขารวมประชุม
๑. นางศณัฐฌา
๒. นางสาวนิธิวดี
๓. นางสาวนิรชา
๔. นายโชตวิชช

ฤกษดี
คัณธานันท
คมสัน
อินทนนท

ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

เริ่มประชุม เวลา ๙.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
๑.๑ นายกสภามหาวิทยาลัยมอบหมายการปฏิบัติหนาที่ประธานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ครั้งที่ ๘ / ๒๕๔๘ ใหอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
นายกสภามหาวิทยาลัยมอบหมายการปฏิบัติหนาที่ประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ ครั้งที่ ๘ / ๒๕๔๘ ใหอุปนายกสภามหาวิทยาลัย เนื่องจากนายกสภามหาวิทยาลัย
เนื่องจากนายกสภามหาวิทยาลัยติดภารกิจการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี ในโครงการบานผูประสบภัยคลื่นยักษ สึนามิ
๑.๒ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาวชมเชยและขอบคุณขอบคุณ ดร.ภาณุ สิทธิวงศ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กลาวชมเชยและขอบคุณ ดร.ภาณุ สิทธิวงศ ผูชวยอธิการบดี ที่ได
ประสานเตรียมการจัดการศึกษาดูงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดอยางมีประสิทธิภาพ และทําให
การศึกษาดูงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๗ / ๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๘ จํานวน ๗ หนา เสนอคณะกรรมการพิจารณา
รับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม………./

๓

มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗ / ๒๕๔๘ โดยใหแกไข ดังนี้
วาระที่ ๑.๑ ขอ ๒ แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเพื่อใหเกิดความเปนธรรม ใหเพิ่มเติม
“ประกอบดวย กรรมการ ๓ ฝาย คือ ๑. ฝายบริหาร ๒.ฝายเจาหนาที่ และ ๓ ฝายสภาคณาจารยและ
ขาราชการ”
วาระที่ ๑.๒ บรรทัดที่ ๒ ขอความ “ที่ไดรับการโปรดเกลาฯแตงตั้ง.....” แกไขเปน “ที่ไดรับ
พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง”
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ พิจารณา (ราง) พระราชกฤษฎีกา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย (ราง) ระเบียบสภา
มหาวิทยาลัย และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ความเปนมา
สืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ ๗ / ๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๘ ที่ประชุมได
เห็นชอบใหเลือนการพิจารณา เรื่อง (ราง) พระราชกฤษฎีกา วาดวย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับ
สาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรดิตถ พ.ศ.
๒๕๔๘ และ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘ มาพิจารณา
ในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งจากการประชุมคณะกรรมการรางกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศ เกี่ยวกับการ
จัดการศึกษาและการบริการวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๘ ที่ประชุม
ไดพิจารณา (ราง) พระราชกฤษฎีกา และรางขอบังคับตางๆ เรียบรอยแลว มีมติเห็นชอบใหนําเสนอ
ตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ พิจารณา
๑. (ราง) พระราชกฤษฎีกา วาดวย ปริญญาในสาขา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ
และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ พ.ศ.๒๕๔๘
๒. (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘
๓. (ราง) ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย การรับจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
พ.ศ.๒๕๔๘
๔. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เรื่อง การรับจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๘
มติที่ประชุม
เห็นชอบให แตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง (ราง) พระราชกฤษฎีกา (ราง) ขอบังคับ
มหาวิทยาลัย (ราง) ระเบียบสภามหาวิทยาลัย และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ดังนี้

๑) ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย ............/

๔

๑) ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย
หาญสมบัติ
ประธานกรรมการ
๒) นายพีระศักดิ์
พอจิต
กรรมการ
๓) นายวีระ
รัตนศิริกุลชัย
กรรมการ
๔) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ระพินทร
โพธิ์ศรี
กรรมการ
๕) ผูชวยศาสตราจารยขรรคชัย
สนสอาดจิต
กรรมการ
๖) ผูชวยศาสตราจารยสัมพันธ
รอดพึ่งครุฑ
กรรมการ
๗) อาจารย ดร.วีรชัย
เศรษฐพรรค
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่ดําเนินการพิจารณากลั่นกรอง
๑. (ราง) พระราชกฤษฎีกา วาดวย ปริญญาในสาขา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ
และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ พ.ศ.๒๕๔๘
๒. (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘
๓. (ราง) ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย การรับจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
พ.ศ.๒๕๔๘
๔. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เรื่อง การรับจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๘
มอบหมายให คณะกรรมการดังกลาว ดําเนินการพิจารณากลั่นกรอง (ราง) พระราชกฤษฎีกา (ราง)
ขอบังคับมหาวิทยาลัย (ราง) ระเบียบสภามหาวิทยาลัย และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
โดยใหนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ในการประชุมครั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องแจงเพื่อทราบ
๔.๑ สรุปผลการศึกษาดูงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ตามที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผูบริหารของมหาวิทยาลัยไดเดินทางไปศึกษา ดูงาน และ
ทัศนศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหวางวันที่ ๔ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๘ ที่ผานมา
อาจารย ดร.ภาณุ สิทธิวงศ ผูชวยอธิการบดี จึงขอนําเสนอรายงานสรุปการปฏิบัติราชการ
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหวางวันที่ ๕ – ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๘ ใหที่ประชุมไดรับทราบ
วัตถุประสงค
๑. เพื่อจัดทําขอตกลงความรวมมือทางการศึกษากับมหาวิทยาลัย California State University
San Bernardino และ University of North Texas
๒. เพื่อเสริมประสบการณของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ในการกําหนด
นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัย
สาระของขอตกลง ........./

๕

สาระของขอตกลงความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ กับ California
State University San Bernardino
๑. การสรางความรวมมือดานการศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัยในดานตางๆ เชน Visiting
Scholars การจัดสัมมนารวมกัน การฝกประสบการณของนักศึกษา การพัฒนาบุคลากร
๒. การจัดทําโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
๓. การสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา ดาน ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา
๔. การสง เสริม การแลกเปลี ่ย นการเรีย นรว ม โดยอาศัย สื ่อ การสอนทางไกล และระบบ
สารสนเทศและการสื่อสาร
กิจกรรมที่จะดําเนินการตอ
๑. การเชิญคณาจารยของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เปน Visiting Scholar ณ CSUSB
เพื่อการคนควาและเพิ่มพูนองคความรู และการเรียนเพิ่มเติมแบบ Audit
๒. การจัดอบรมสัมมนาพรอมการดูงานดานการปกครองทองถิ่น
๓. การจัดนักศึกษาฝกสอนดานภาษาอังกฤษเปนภาษาที่ ๒
๔. การเดินทางมาเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถของคณาจารย CSUSB ประมาณเดือน
กรกฎาคม ๒๕๔๙
๕. CSUSB อนุญ าตใหค ณาจารยข องมหาวิทยาลัย ราชภัฏ อุตรดิตถ เขาใช On Line
courses materials ของ CSUSB ผานระบบ Internet
๖. ขอตกลงของคณะครุศาสตร
ระหวางวันที่ ๑๒ – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๘ อธิการบดี และอาจารย ดร.ภาณุ สิทธิวงศ
ไดเดินทางตอไปยัง University of North Texas โดยไดหารือกับผูบริหารของมหาวิทยาลัย และคณบดี
คณะตางๆ ดานความรวมมือดานการศึกษา โดยไดมีการลงนามในขอตกลงความรวมมือทางการศึกษา
ระหวา งทั้ง ๒ มหาวิท ยาลัย และการใหค วามรว มมือ ในการพัฒ นาอาจารยข องมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ
อุตรดิตถ
สาระขอตกลงระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ และ University of North Texas
(UNT) ดานการพัฒนาอาจารยของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
UNT เห็นดวยกับการเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก โดยใชหลักสูตรของ UNT ตาม
หลักการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถเสนอ
๑. โครงการนี้เปดใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่นๆ
เขาศึกษา โดยในปที่ ๑ จะศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ โดยจะศึกษาในภาคปกติเต็มเวลา
และปตอๆไป ณ UNT โดยผูศึกษาจะเปนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาแบบมีเงื่อนไข ของ UNT
โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
- จะตองผานการสอบภาษาอังกฤษ ……../

๖

- จะตองผานการสอบภาษาอังกฤษ โดยมีคะแนน TOEFL อยางต่ํา ๕๕๐
- จะตองมีผลคะแนน GRE หรือ GMAT ตามที่ UNT กําหนด หรือ ผานการสอบ
Graduate Preparation Course ของ UNT ซึ่งทาง UNT จะจัดสงผูสอน มาสอน ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ
- เงื่อนไขทั้ง ๒ ขอ จะตองไดรับการปฏิบัติกอนการเดินทางไปศึกษาตอ ณ UNT
ทั้งนี้ ผูศึกษาจะตองลงทะเบียนการอบรมภาษาอังกฤษควบคูไปกับการศึกษารายวิชาที่กําหนด
๒. วิชาที่จะเปดสอนในประเทศไทยจะเนนวิชาดาน ระเบียบวิธีวิจัย สถิติ และเครื่องมือการ
วิจัยตางๆ ทั้งนี้จะใช Course Syllabi และ Course materials ของ UNT โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถเปนผูรับผิดชอบการหาผูสอน และจะสอนเปนภาษาอังกฤษ
๓. คณาจารยของ UNT จะเดินทางมาดําเนินการบรรยายสรุป และจัดสอบนักศึกษาในชวงทาย
ของแตละรายวิชา
UNT จะรับโอนหนวยกิต รายวิชาที่ศึกษาในประเทศไทยไดสูงสุดไมเกิน ๒๔ หนวยกิต
เมื่อเดินทางไปศึกษาตอ ณ UNT ผูศึกษาจะไดรับสิทธิในการรับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก
ของ UNT โดยจะไดรับเงินสดจํานวน US$ ๑,๐๐๐ และไดรับการยกเวนคาเลาเรียนนักศึกษาตางชาติ
หรือจายคาเลาเรียนแบบผูมีภูมิลําเนาใน Texas
UNT สงเสริมใหคณาจารยผูสอนของ UNT และ URU ในวิชาที่เปดสอนในประเทศไทย
พัฒนาสื่อการสอนแบบ On Line โดยทาง UNT จะสนับสนุนเงินทุนการพัฒนา
การดําเนินการตอ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดติถ ดําเนินการจัดทําโครงการเพื่อเปดรับคณาจารยของมหาวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่นๆ ที่สนใจเขารวมโรงการ คาดวาจะสามารถเริ่มการเรียนการสอนในเดือน
มีนาคม ๒๕๔๙
ขอสังเกต
ในบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ กับ California State
University San Bernardino ไมปรากฏรายชื่อของ นายมานพ ดีมี กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ
ขอใหผูเกี่ยวของดําเนินการเพิ่มชื่อดวย
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ ............/

๗

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ ขออนุมัติงบรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๙ (งบ ๒๐%)
ความเปนมา
ดวยมหาวิทยาลัยมีความจําเปนตองใชงบประมาณเพื่อการพัฒนากิจกรรมของมหาวิทยาลัย
จึ ง ขอเสนอโครงการเพื่ อ ขอใช ง บประมาณงบรายจ ายประจํ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๙ (งบ ๒๐%)
๒ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ การเตรียมการเปนเจาภาพการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๘
กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิต
รายละเอียดโครงการดังกลาวไดผานความเห็นชอบในหลักการ จากการประชุมคณะกรรมการ
บริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ ๑ / ๑๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ เรียบรอยแลว
ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ งบรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๙ ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ การเตรียมการเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๘
เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น ๑,๘๘๗,๑๐๐. –บาท
กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิต เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น ๒,๐๔๙,๘๐๐. – บาท
มติที่ประชุม
อนุมัติ งบรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๙ ตามเสนอ
๕.๒ ขออนุมัติปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๔๘
ความเปนมา
จากการประชุ มคณะกรรมการวิ ชาการ ครั้ งที่ ๗/๒๕๔๘ เมื่ อวั นที่ ๒๐ ตุ ลาคม ๒๕๔๘
ที่ประชุมไดมีมติอนุมัติผลการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร ประจําภาคเรียนที่ ๑
ปการศึกษา ๒๕๔๘ จํานวน ๑๔ คน เรียบรอยแลว จึงนําเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญา
บัตรบัณฑิต
ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๔๘
ระดับปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร จํานวน ๑๔ คน
มติที่ประชุม
อนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๔๘
ระดับปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร จํานวน ๑๔ คน ตามเสนอ
๕.๓ ขออนุมตั ิหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น
ความเปนมา
จากการประชุมคณะกรรมการอํานวยการพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เมื่อวันที่
๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๘ และการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๗ / ๒๕๔๘ เมือ่ วันที่ ๒๐ ตุลาคม
๒๕๔๘ ไดมีมติเห็นชอบในหลักการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น
เปนที่เรียบรอยแลว จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตร
ประเด็นนําเสนอ ………./

๘

ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น
มติที่ประชุม
อนุมัติ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิน่ ตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ครั้งที่ ๙ / ๒๕๔๘
สภามหาวิทยาลัยกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙ / ๒๕๔๘ ในวันอังคารที่ ๒๙
พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เวลา ๙.๓๐ น. ณ หองประชุมสิริราชภัฏ ชั้น ๙ อาคารภูมิราชภัฏ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ปดประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

นิธิวดี คัณธานันท
บันทึก/พิมพ รายงานการประชุม

นายวีรชัย เศรษฐพรรค
ตรวจ / ทาน รายงานการประชุม

