รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ครัง้ ที่ 11 / 2549
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2549
ณ จังหวัดแมฮองสอน
..................................................................
รายนามผูม าประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

นายธีระวัฒน
ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย
ผูชวยศาสตราจารยพูนศักดิ์
นายพีระศักดิ์
นายมานพ
อาจารย ดร.วิวรรธน
อาจารยปริญญา
ผูชวยศาสตราจารยจรูญ
อาจารยโศรตรีย
ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา
ผูชวยศาสตราจารยอุดมศักดิ์
อาจารยอมร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิตพล
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรชัย

ภัทรานวัช
หาญสมบัติ
บุญสาลี
พอจิต
ดีมี
มุขดี
บัววังโปง
คําทิพย
จุฑานนท
มิ่งฉาย
บังเมฆ
ชูเอียด
ศศิธรานุวัฒน
เศรษฐพรรค

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

จันทรแกว
ศิลปอวยชัย
กอนกลีบ
เหลาอารยะ
ทรัพยนิรันดร
พูลสรรพสิทธิ์
กาญจนกิจ
นพรัก
รัตนศิริกุลชัย
แกวยัง

นายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร

รายนามผูไมมาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ศาสตราจารย ดร.เกษม
นายแพทยชาญชัย
นายดิเรก
นายนรินทร
นายเรืองชัย
แพทยหญิงศรีวรรณา
ศาสตราจารย ดร.สมบัติ
รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ
นายวีระ
ผูชวยศาสตราจารยสุบิน

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ไปราชการ

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

นางสาวนิธิวดี
นางสาวนิรชา
นางสาววาสนา
นายดํารงค

คัณธานันท
คมสัน
ผูบุญ
วงษพรวน

ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

เปดประชุม เวลา 09.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงเพื่อทราบ
1.1 นายกสภามหาวิทยาลัย มอบหมายอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหนาที่ประธานการประชุมแทน
ดวยนายกสภามหาวิทยาลัยติดภารกิจ ไมสามารถมาเปนประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 11 / 2549 ได จึงมอบหมายใหอปุ นายกสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัตหิ นาที่เปนประธานการประชุมแทน
มติที่ประชุม

รับทราบ
1.2 ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ

ดวยมหาวิทยาลัยไดดําเนินการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารยและขาราชการ และคณะกรรมการสภาคณาจารย
และขาราชการประเภทคณาจารย และประเภทขาราชการเรียบรอยแลว เมือ่ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 จึงขอรายงาน
ผลการดําเนินการ ดังนี้
1. ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ไดแก ผูชว ยศาสตราจารย ดร.อชิตพล ศศิธรานุวฒ
ั น
2. กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ประเภทคณาจารย ไดแก
2.1 อาจารยสมุ น ปนาทกูล
2.2 อาจารยวรรณกนก ทาสุวรรณ
2.3 อาจารย ดร.ชัชภูมิ สีชมพู
2.4 ผูชว ยศาสตราจารยรชั นี เพ็ชรชาง
2.5 อาจารยปรินทรดา แสงสวาง
3. กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ประเภทขาราชการ ไมมีผสู มัคร
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.3 อุปนายกสภามหาวิทยาลัย /........

3

1.3 อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มอบชอดอกไมแสดงความยินดีแก ผูช วยศาสตราจารย ดร.อชิตพล ศศิธรานุวัฒน
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ในนามสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มอบชอดอกไมแ สดงความยินดี
แกผชู ว ยศาสตราจารย ดร.อชิตพล ศศิธรานุวัฒน เนื่องในโอกาสไดรับการเลือกตัง้ ใหเปนประธานสภาคณาจารยและ
ขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 10/2549
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดจัดทํารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10 / 2549 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2549
จํานวน 11 หนา เรียบรอยแลว จึงนําเสนอคณะกรรมการเพือ่ โปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติทปี่ ระชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8 / 2549 โดยใหมกี ารแกไข ดังนี้
วาระที่ 3.3 พิจารณา (ราง) ขอบังคับ และ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม พิจารณา (ราง) ขอบังคับ และ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. เห็นชอบ ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย หลักเกณฑและวิธกี ารตักเตือน การมีคําสั่งใหดําเนินการใหถูกตองหรือ
การทําทัณฑบน พ.ศ.2549 และใหเพิ่มเติมขอความในคําสั่ง โดยใหระบุสิทธิและระยะเวลาในการอุทธรณ และการ
ฟองศาลปกครอง มิเชนนั้นอายุความการอุทธรณจะขยายจาก 30 วัน เปน 1 ป ตามพระราชบัญญัตวิ ิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ.2539
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การจัดตั้งหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ความเปนมา สืบเนื่อ งจากการประชุม ครั้งที่ 8 / 2549 เมื่อ วันที่ 29 สิงหาคม 2549 ที่ประชุมไดมีม ติเห็นชอบใหแ ตงตั้ ง
คณะกรรมการกลั่นกรองการจัดตั้งหนว ยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ทําหนาที่ในการพิจารณาขอมูล การ
จัดตั้งหนวยงานภายใน ตามที่กรรมการสภาวิชาการไดนําเสนอ และใหเสนอความเห็นตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการกลั่นกรองการจัดตั้งหนวยงานภายในฯ ไดดําเนินการประชุม 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 / 2549 เมื่อวันที่
1 พฤศจิกายน 2549 และครั้งที่ 2 / 2549 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2549 จึงขอเสนอความเห็นตอสภามหาวิทยาลัย เพื่อ
พิจารณาการจัดตั้งหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ดังนี้
หนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยที่เทียบเทาคณะ ประกอบดวย
1. หนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยที่เทียบเทาคณะ 2 หนวยงาน ประกอบดวย
1.1 วิทยาลัยนานาชาติ
1.2 โรงเรียนสาธิต
2.หนวยงานภายในระดับกอง ....../
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2. หนวยงานภายในระดับกอง 2 หนวยงาน ประกอบดวย
2.1 กองศิลปวัฒนธรรม สังกัดสํานักงานอธิการบดี
2.2 สํานักงานวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑชมุ ชน สังกัดคณะเกษตรศาสตร
ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ จัดตั้งหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เทียบเทาคณะ 2 หนวยงาน ไดแก
วิทยาลัยนานาชาติ และโรงเรียนสาธิต
ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ จัดตั้งหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยที่เทียบเทาคณะ 2 หนวยงาน และหนวยงานภายในระดับกอง
2 หนวยงาน
มติทปี่ ระชุม
อนุมัติ จัดตัง้ หนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เทียบเทาคณะ 2 หนวยงาน คือ วิทยาลัยนานาชาติ และ
โรงเรียนสาธิต และหนวยงานภายในระดับกอง บริหารตามระบบราชการ 2 หนวยงาน คือ กองศิลปวัฒนธรรม สังกัด
สํานักงานอธิการบดี และสํานักงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน สังกัดคณะเกษตรศาสตร
มอบหมายให มหาวิทยาลัยจัดทํา (ราง) ขอบังคับ รองรับการจัดตั้งหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ 2 หนวยงานดังกลาว เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
ขอสังเกต
กรณีโครงสรางการบริหารของโรงเรียนสาธิต ตําแหนงผูอํานวยการ ควรปรับเปลีย่ นขอความใหม โดยการไดมา
ซึ่งผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตนั้น ควรเปนบุคคลที่ไดรับการสรรหาโดยความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย การดําเนินการสรรหาจะคลายคลึงกันกันการสรรหาผูดํารงตําแหนงคณบดี
3.2 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย การดําเนินการทางวินยั การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ
การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสัง่ ใหออกจากราชการไวกอน การอุทธรณและการรองทุกข พ.ศ.2549
ความเปนมา
สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 10 / 2549 ที่ประชุมเห็นชอบใหชลอการพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย
วาดวย การดําเนินการทางวินยั การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งใหออกจาก
ราชการไวกอ น การอุทธรณและการรองทุกข พ.ศ.2549 เพื่อใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดศกึ ษาโดยละเอียด และ
ใหนาํ เสนอในการประชุมครัง้ นี้ จึงขอเสนอ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย การดําเนินการทางวินัย การสอบสวน
พิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอ น การอุทธรณและการรองทุกข พ.ศ.
2549 เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย การดําเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา
การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสัง่ ใหออกจากราชการไวกอ น การอุทธรณและการรองทุกข พ.ศ.2549
มติที่ประชุม
เห็นชอบให
1. ชะลอการพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย การดําเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ
การออกจากราชการ การสัง่ พักหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอ น การอุทธรณและการรองทุกข พ.ศ.2549 เพื่อให
กรรมการไดศกึ ษา (ราง) ขอบังคับอยางละเอียดรอบคอบอีกครัง้

2. ปรับแกเนื้อหา ........./
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2. ปรับแกเนื้อหา หมวด 4 ขอ 62 (2) (3) และใหตัด (4) ออก โดยใหขอความในขอ (4) เปนยอหนาในบรรทัดถัดไป ดังนี้
(1) กรรมการซึง่ แตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 คน
(2) กรรมการซึง่ เลือกจากคณาจารยประจํา และขาราชการ จํานวน 3 คน
ใหรองอธิการบดีคนหนึ่งเปนเลขานุการ
3. เพิ่มเติม ขอความ หมวด 4 ขอ 67 (7) เปนกรรมการสืบสวนหรือกรรมการสอบสวนในกรณีน้นั
มอบหมายให กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทาน ศึกษา (ราง) ขอบังคับฯ โดยละเอียด หากกรรมการทานใด
มีความประสงคจะขอปรับแกเนื้อหา ขอใหบันทึกแจงเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2549 เพือ่
รวบรวมขอมูลจัดสงใหคณะอนุกรรมการพิจารณากลัน่ กรอง (ราง) ขอบังคับ และ(ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย ที่สภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้ง นําไปหารือและพิจารณาปรับแกอกี ครั้ง
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 การกําหนด E-mail address ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ
ตามที่มหาวิทยาลัยไดมอบเครื่องคอมพิวเตอร Note Book ใหกับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อใช
ประโยชนในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถนั้น เพื่อใหการจัดสงขอมูลประกอบการประชุมเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว มหาวิทยาลัยจึงกําหนด E-mail Address เพื่อใชในการติดตอสื่อ สารสงขอมูลผานทาง
Internet ของกรรมการสภา ผูทรงคุณวุฒิทุกทาน
ทั้งนีฝ้ ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จะดําเนินการสงไฟลขอมูล ประกอบการประชุมเพื่อใหคณะกรรมการได
ศึกษารายละเอียดเบื้องตนเปนการลวงหนากอนการประชุมไปยัง E-mail Address ของทาน ทานสามารถเขาไปศึก ษา
ขอ มูลไดตั้งแตบัดนี้เปนตน ไป
ขอสังเกต

มหาวิทยาลัยควรพัฒ นาโปรแกรมใหเปนรูปแบบที่งายตอการใชงาน และการสืบคน

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 พิจารณา (ราง) ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ มหาวิทยาลัย
ความเปนมา คณะกรรมการวิชาการ ในคราวการประชุม ครั้งที่ 3 / 2549 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2549 และครั้งที่ 7 / 2549
เมื่ อ วัน ที่ 22 กัน ยายน 2549 ได ดําเนิน การพิ จารณากลั่ นกรอง (ร าง) ขอ บั งคั บ ระเบีย บ ประกาศ จํ านวน 5 ฉบั บ
เรียบรอยแลว และมีมติเห็นชอบใหเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ ดังนี้
1. (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวย การโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชาจากการศึกษาในระบบ
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2549
2. (ราง) ....../
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2. (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวย การยกเวนการเรียนรายวิชาจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2549
3. (ราง) ขอบังคับ วาดวย ตําแหนงทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พ.ศ.2549
และพิจารณาทบทวนคาตอบแทนทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
เรื่อง โครงสรางอัตราเงินเดือนและการจายคาตอบแทนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน
2549
4. (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวย การใหรางวัลผลงานทางวิชาการสําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2549
5. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตรารางวัลผลงานทางวิชาการสําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ มหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม
เห็นชอบให ถอนการพิจารณา (ราง) ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ มหาวิทยาลัย ไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
5.2 พิจารณาการรับโอนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ความเปนมา
ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7 / 2549 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2549 ไดพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ
ประจําตําแหนงของอัตราสาขาวิชาเคมี เปนคุณวุฒิระดับปริญญาโท/เอก สาขาสาธารณสุขศาสตร หรือพยาบาลศาสตร นั้น
บัดนี้ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการสรรหาเรียบรอยแลว ไดบุคคลที่ผานการสอบคัดเลือก คือ นางสาวณิชารีย ใจคําวัง
ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ 7 สังกัดโรงพยาบาลแมสาย กระทรวงสาธารณสุข ซึง่ ขณะนี้ อยูระหวางทาบทามการรับโอน
ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ การรับโอน นางสาวณิชารีย ใจคําวัง ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ 7 มาปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ
มติที่ประชุม
อนุมัติ การรับโอน นางสาวณิชารีย ใจคําวัง ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ 7 มาปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ ตามเสนอ
5.3 เสนอขอทบทวนการอนุมัตงิ บประมาณพัฒนาศักยภาพหนวยงาน วงเงิน 1,000,000.- บาท
ความเปนมา ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติงบประมาณพัฒนาศักยภาพหนวยงาน หมวดคาตอบแทน ใชสอย วัสดุ จํานวน
1,000,000.- บาท เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2549 โดยมีคําชี้แจงการคิดงบประมาณเปนคาใชจายในการพัฒนากิจ กรรม
วิชาการของหนวยงาน โดยกําหนดเปาหมาย 9 หนวยงาน และมหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
ประเมินหนวยงานเพื่อจัดสรรงบประมาณดังกลาว เมื่อวัน ที่ 6 มิถุนายน 2549 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการไดดําเนินการ
ประเมินหน วยงานและเสนอขอมูล ตอ มหาวิทยาลัย เพื่อ จั ดสรรงบประมาณพัฒนาศักยภาพหน วยงานตามเปาหมาย 9
หนวยงาน ซึ่งเปนหนวยงานตามโครงสรางของมหาวิทยาลัยแลว

เนื่องจาก ......./
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เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีหนวยงานวิทยาเขต และบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งยังไมจัดเปนหนวยงานตามโครงสราง จึง
ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณดังกลาวได ทั้งๆ ที่หนวยงานวิทยาเขตและบัณฑิตวิทยาลัย ยังมีความจําเปนตองพัฒนา
กิจกรรมดานวิชาการ โดยเฉพาะการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้น เพื่อประโยชนในการพัฒนากิจกรรม
วิชาการของมหาวิทยาลัยในภาพรวม และเกิดความเปนธรรมในการจัดสรรงบประมาณ จึงเสนอขอทบทวนการอนุมัติ
งบประมาณพัฒนาศักยภาพหนวยงาน วงเงิน 1,000,000.- บาท จากเปาหมายเดิม 9 หนวยงาน เปน 12 หนวยงาน
ประเด็นนําเสนอ พิจารณา ทบทวนการอนุมัติงบประมาณพัฒนาศักยภาพหนวยงาน วงเงิน 1,000,000.- บาท จากเปาหมายเดิม 9
หนวยงาน เปน 12 หนวยงาน โดยใหเพิ่มเติม วิทยาเขตแพร วิทยาเขตนาน และบัณฑิตวิทยาลัย
มติที่ประชุม
เห็นชอบ การแกไขมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 / 2549 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2549 เรื่อง การ
อนุมัตงิ บประมาณพัฒนาศักยภาพหนวยงาน วงเงิน 1,000,000.- บาท จากเปาหมายเดิม 9 หนวยงาน เปน 12 หนวยงาน
การพัฒนาหนวยงานทั้ง 12 หนวยงานในครั้งนี้ เกิดจากการนําผลการปฏิบัติงานในปงบประมาณ 2549
มาพิจารณา และใหทั้ง 12 หนวยงานนั้น พัฒนาหนวยงานในปงบประมาณ 2550
มอบหมายให สํานักงานอธิการบดีดําเนินการปรับแผนและโครงการในการใชเงิน ใหเปนแผนและโครงการ
การใชเงินปงบประมาณ 2550
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 12 / 2549
สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีก ารประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ครั้งที่ 12/2549 ในวันที่ 26
ธันวาคม 2549 เวลา 09.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ปดประชุม เวลา 12.45 น.

นางสาวนิธิวดี คัณธานันท
บันทึก / พิมพ รายงานการประชุม

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรชัย เศรษฐพรรค

ตรวจ / ทาน รายงานการประชุม

