
รายงานการประชมุคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ครัง้ที่  11 / 2549  

วันที ่ 28  พฤศจิกายน  2549   
ณ  จังหวัดแมฮองสอน   

.................................................................. 
รายนามผูมาประชมุ 

1. นายธีระวัฒน ภัทรานวัช อุปนายกสภามหาวิทยาลัย                                        
2. ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย หาญสมบัติ อธิการบดี                                                        
3. ผูชวยศาสตราจารยพูนศักด์ิ บุญสาลี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
4. นายพีระศักด์ิ พอจิต กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                     
5. นายมานพ ดีมี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  
6. อาจารย ดร.วิวรรธน มุขดี กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
7. อาจารยปริญญา บัววังโปง กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
8. ผูชวยศาสตราจารยจรูญ คําทิพย กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
9. อาจารยโศรตรีย จุฑานนท กรรมการจากคณาจารยประจํา 
10. ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา มิ่งฉาย กรรมการจากคณาจารยประจํา                        
11. ผูชวยศาสตราจารยอุดมศักด์ิ บังเมฆ กรรมการจากคณาจารยประจํา  
12. อาจารยอมร ชูเอียด กรรมการจากคณาจารยประจํา 
13. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิตพล ศศิธรานุวัฒน ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
14. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรชัย เศรษฐพรรค  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 
รายนามผูไมมาประชมุ 
 

1. ศาสตราจารย ดร.เกษม จันทรแกว นายกสภามหาวิทยาลัย                                                ติดภารกิจ 
2. นายแพทยชาญชัย ศิลปอวยชัย กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                                 ติดภารกิจ 
3. นายดิเรก กอนกลีบ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                   ติดภารกิจ              
4. นายนรินทร เหลาอารยะ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                   ติดภารกิจ   
5. นายเรืองชัย ทรัพยนิรันดร กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                                 ติดภารกิจ 
6. แพทยหญิงศรีวรรณา พูลสรรพสิทธิ์ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                                 ติดภารกิจ 
7. ศาสตราจารย ดร.สมบัติ กาญจนกิจ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                   ติดภารกิจ  
8. รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ นพรัก กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                   ติดภารกิจ 
9. นายวีระ รัตนศิริกุลชัย ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย           ติดภารกิจ 
10. ผูชวยศาสตราจารยสุบิน แกวยัง กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร                         ไปราชการ 

 
รายนามผูเขารวมประชุม ……/ 
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รายนามผูเขารวมประชมุ 

1. นางสาวนิธิวดี คัณธานันท ผูชวยเลขานุการ 
2. นางสาวนิรชา คมสัน ผูชวยเลขานุการ 
3. นางสาววาสนา ผูบุญ ผูชวยเลขานุการ 
4. นายดํารงค วงษพรวน ผูชวยเลขานุการ 

 

เปดประชมุ เวลา  09.30  น.  
 

ระเบยีบวาระท่ี  1  เร่ืองประธานแจงเพ่ือทราบ 
 

1.1 นายกสภามหาวทิยาลัย มอบหมายอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหนาท่ีประธานการประชมุแทน  
 

ดวยนายกสภามหาวิทยาลัยติดภารกจิ  ไมสามารถมาเปนประธานการประชมุสภามหาวิทยาลัย   
ครั้งท่ี  11 / 2549  ได จึงมอบหมายใหอปุนายกสภามหาวิทยาลัย ปฏบัิติหนาท่ีเปนประธานการประชมุแทน  

 

มติท่ีประชมุ รับทราบ  
 

1.2 ผลการเลือกต้ังคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ  
 

ดวยมหาวิทยาลัยไดดําเนินการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารยและขาราชการ และคณะกรรมการสภาคณาจารย 
และขาราชการประเภทคณาจารย และประเภทขาราชการเรียบรอยแลว เมือ่วนัท่ี  24  พฤศจิกายน  2549  จึงขอรายงาน        
ผลการดําเนินการ ดังนี ้ 
1.  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  ไดแก   ผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิตพล   ศศิธรานวุฒัน  
2.  กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ประเภทคณาจารย  ไดแก  
 2.1  อาจารยสมุน     ปนาทกูล 
 2.2  อาจารยวรรณกนก   ทาสุวรรณ 
 2.3  อาจารย ดร.ชชัภูมิ    สีชมพู 
 2.4  ผูชวยศาสตราจารยรชัน ี  เพ็ชรชาง  
 2.5  อาจารยปรินทรดา    แสงสวาง  
3.  กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ  ประเภทขาราชการ  ไมมีผูสมัคร 

 

มติท่ีประชมุ รับทราบ  
 
 
 
 

  1.3  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  /........ 
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1.3 อุปนายกสภามหาวทิยาลัย มอบชอดอกไมแสดงความยินดแีก ผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิตพล  ศศิธรานุวัฒน   
 

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ในนามสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มอบชอดอกไมแสดงความยินดี                             
แกผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิตพล   ศศธิรานวุัฒน   เนื่องในโอกาสไดรับการเลอืกตัง้ใหเปนประธานสภาคณาจารยและ
ขาราชการ มหาวทิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  

 

มติท่ีประชมุ รับทราบ  
 

ระเบยีบวาระท่ี  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม ครัง้ท่ี  10/2549   
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดจัดทํารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10 / 2549  เมื่อวันท่ี 31 ตุลาคม  2549  
จํานวน  11  หนา  เรยีบรอยแลว  จงึนาํเสนอคณะกรรมการเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชมุ  

 

มติท่ีประชมุ รับรองรายงานการประชมุ ครั้งท่ี  8 / 2549  โดยใหมกีารแกไข  ดังนี้  
วาระท่ี  3.3  พิจารณา (ราง) ขอบังคับ และ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย  
มติท่ีประชมุ   พิจารณา (ราง) ขอบังคับ และ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย  ดังนี ้
1.    เห็นชอบ ขอบังคับมหาวทิยาลัย วาดวย หลักเกณฑและวธีิการตักเตือน การมีคําสั่งใหดําเนนิการใหถูกตองหรอื               

การทําทัณฑบน  พ.ศ.2549   และใหเพ่ิมเตมิขอความในคําสั่ง โดยใหระบุสิทธิและระยะเวลาในการอุทธรณ และการ
ฟองศาลปกครอง มิเชนนั้นอายุความการอุทธรณจะขยายจาก 30 วัน เปน 1 ป ตามพระราชบัญญัตวิิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ.2539 

 

ระเบยีบวาระท่ี  3  เร่ืองสบืเนื่อง 
 

3.1 การจัดตั้งหนวยงานภายในมหาวทิยาลัยราชภัฏอุตรดติถ  
 

ความเปนมา สืบเนื่องจากการประชุม ครั้งท่ี 8 / 2549  เมื่อวันท่ี  29  สิงหาคม  2549  ที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบใหแตงตั้ง
คณะกรรมการกล่ันกรองการจัดต้ังหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ   ทําหนาที่ในการพิจารณาขอมูลการ
จัดต้ังหนวยงานภายใน ตามท่ีกรรมการสภาวิชาการไดนําเสนอ  และใหเสนอความเห็นตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  

คณะกรรมการกล่ันกรองการจัดต้ังหนวยงานภายในฯ ไดดําเนินการประชุม  2  ครั้ง คือ ครั้งท่ี 1 / 2549 เมื่อวันท่ี 
1 พฤศจิกายน  2549 และครั้งที่   2 / 2549 เมื่อวันท่ี  14  พฤศจิกายน  2549   จึงขอเสนอความเห็นตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาการจัดตั้งหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  ดังนี ้ 
หนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยท่ีเทียบเทาคณะ ประกอบดวย  

1.  หนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยที่เทียบเทาคณะ  2  หนวยงาน ประกอบดวย  
   1.1  วิทยาลัยนานาชาต ิ
   1.2  โรงเรยีนสาธิต  

2.หนวยงานภายในระดับกอง ....../ 
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2.  หนวยงานภายในระดับกอง  2  หนวยงาน  ประกอบดวย  

   2.1  กองศลิปวฒันธรรม สังกัดสํานกังานอธกิารบดี  
   2.2  สํานกังานวิจยัและพัฒนาผลิตภัณฑชมุชน สังกัดคณะเกษตรศาสตร  
ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ จัดตั้งหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เทียบเทาคณะ 2 หนวยงาน ไดแก                  

วิทยาลัยนานาชาติ และโรงเรียนสาธิต  
ประเดน็นาํเสนอ ขออนมุัติ จดัต้ังหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยที่เทียบเทาคณะ  2  หนวยงาน และหนวยงานภายในระดับกอง          
 2  หนวยงาน   
มตท่ีิประชมุ อนุมัติ จัดต้ังหนวยงานในกํากับมหาวทิยาลยัราชภัฏอตุรดติถ เทียบเทาคณะ 2 หนวยงาน คือ วิทยาลัยนานาชาติ และ

โรงเรียนสาธิต และหนวยงานภายในระดับกอง บริหารตามระบบราชการ 2 หนวยงาน คือ กองศิลปวัฒนธรรม สังกัด
สํานักงานอธิการบด ีและสํานักงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน สังกัดคณะเกษตรศาสตร  

มอบหมายให  มหาวทิยาลยัจัดทํา (ราง) ขอบังคับ รองรับการจดัตั้งหนวยงานในกาํกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ 2 หนวยงานดังกลาว เสนอที่ประชมุเพ่ือพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป  

 

ขอสงัเกต กรณีโครงสรางการบริหารของโรงเรยีนสาธิต ตําแหนงผูอํานวยการ ควรปรบัเปลีย่นขอความใหม โดยการไดมา
ซึ่งผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรยีนสาธิตนั้น ควรเปนบุคคลท่ีไดรับการสรรหาโดยความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย   การดําเนนิการสรรหาจะคลายคลึงกันกันการสรรหาผูดํารงตําแหนงคณบดี   

 

3.2 (ราง) ขอบงัคบัมหาวิทยาลยั วาดวย การดาํเนนิการทางวินยั การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ              
การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสัง่ใหออกจากราชการไวกอน การอุทธรณและการรองทกุข พ.ศ.2549 

 

ความเปนมา สืบเนื่องจากการประชมุครั้งท่ี 10 / 2549 ที่ประชมุเห็นชอบใหชลอการพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย           
วาดวย การดําเนนิการทางวนิยั การสอบสวนพิจารณา  การลงโทษ การออกจากราชการ  การสั่งพักหรือสั่งใหออกจาก
ราชการไวกอน การอุทธรณและการรองทุกข พ.ศ.2549   เพ่ือใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดศกึษาโดยละเอยีด และ           
ใหนาํเสนอในการประชมุครัง้นี้   จึงขอเสนอ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย การดําเนินการทางวินัย การสอบสวน
พิจารณา  การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรอืสั่งใหออกจากราชการไวกอน การอุทธรณและการรองทุกข พ.ศ.
2549  เสนอท่ีประชมุเพ่ือพจิารณา   

ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ  (ราง)   ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย การดําเนินการทางวินัย การสอบสวนพจิารณา                
การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสัง่ใหออกจากราชการไวกอน การอุทธรณและการรองทุกข พ.ศ.2549 

มติท่ีประชมุ เห็นชอบให   
1.    ชะลอการพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย การดําเนนิการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา  การลงโทษ 
การออกจากราชการ การสัง่พักหรอืสั่งใหออกจากราชการไวกอน การอทุธรณและการรองทุกข พ.ศ.2549  เพื่อให
กรรมการไดศกึษา (ราง) ขอบังคับอยางละเอยีดรอบคอบอีกครัง้  
 
 

2. ปรับแกเนื้อหา ........./ 
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2. ปรับแกเนื้อหา หมวด 4 ขอ 62 (2) (3) และใหตัด (4) ออก โดยใหขอความในขอ (4) เปนยอหนาในบรรทัดถัดไป ดังนี ้ 

(1)    กรรมการซึง่แตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน  3  คน  
(2)    กรรมการซึง่เลือกจากคณาจารยประจํา และขาราชการ  จาํนวน  3  คน  
  ใหรองอธิการบดีคนหนึ่งเปนเลขานกุาร 

 3.     เพ่ิมเติม ขอความ หมวด 4  ขอ 67  (7) เปนกรรมการสบืสวนหรือกรรมการสอบสวนในกรณนีั้น  
  มอบหมายให  กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทาน ศึกษา (ราง) ขอบังคับฯ  โดยละเอยีด  หากกรรมการทานใด          

มีความประสงคจะขอปรับแกเนื้อหา ขอใหบันทึกแจงเลขานกุารสภามหาวิทยาลัย ภายในวนัท่ี  8  ธันวาคม  2549  เพ่ือ
รวบรวมขอมูลจัดสงใหคณะอนุกรรมการพิจารณากล่ันกรอง (ราง) ขอบังคับ และ(ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย  ท่ีสภา
มหาวิทยาลัยแตงต้ัง นาํไปหารือและพิจารณาปรบัแกอกีครั้ง  

 

ระเบยีบวาระท่ี  4  เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ  
 
  4.1  การกําหนด E-mail address  ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ  
 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดมอบเครื่องคอมพิวเตอร Note Book ใหกับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพ่ือใช
ประโยชนในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถนั้น  เพื่อใหการจัดสงขอมูลประกอบการประชุมเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว มหาวิทยาลัยจึงกําหนด E-mail Address เพ่ือใชในการติดตอสื่อสารสงขอมูลผานทาง 
Internet ของกรรมการสภา ผูทรงคุณวุฒิทุกทาน   

ท้ังนีฝ้ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จะดําเนินการสงไฟลขอมูลประกอบการประชุมเพ่ือใหคณะกรรมการได
ศึกษารายละเอียดเบ้ืองตนเปนการลวงหนากอนการประชุมไปยัง E-mail Address ของทาน  ทานสามารถเขาไปศึกษา
ขอมูลไดต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

 

ขอสังเกต มหาวิทยาลัยควรพัฒนาโปรแกรมใหเปนรูปแบบท่ีงายตอการใชงาน และการสืบคน  
 

มติท่ีประชมุ รับทราบ  
 

ระเบยีบวาระท่ี  5  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

5.1  พิจารณา (ราง) ขอบงัคับ ระเบยีบ ประกาศ มหาวิทยาลัย 
   

ความเปนมา คณะกรรมการวิชาการ ในคราวการประชุม ครั้งท่ี 3 / 2549 เมื่อวันท่ี  19  พฤษภาคม  2549 และครั้งท่ี 7 / 2549 
เมื่อวันท่ี  22  กันยายน  2549  ไดดําเนินการพิจารณากล่ันกรอง (ราง) ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ จํานวน  5 ฉบับ  
เรียบรอยแลว  และมีมติเห็นชอบใหเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ ดังนี ้ 
1.  (ราง)  ระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวย การโอนผลการเรยีนและการยกเวนการเรยีนรายวชิาจากการศกึษาในระบบ  

                   ระดับปริญญาตร ีพ.ศ.2549 
 

2. (ราง) ....../ 
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2.  (ราง)  ระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวย การยกเวนการเรยีนรายวชิาจากการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัย  
                    ระดับปรญิญาตรี พ.ศ.2549  

3.  (ราง)  ขอบังคับ วาดวย ตําแหนงทางวชิาการของพนกังานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พ.ศ.2549 
      และพิจารณาทบทวนคาตอบแทนทางวชิาการของบุคลากรสายวชิาการตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ   
     เรื่อง โครงสรางอตัราเงินเดือนและการจายคาตอบแทนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดติถ  ลงวนัที่  29  พฤศจิกายน   
     2549 
4.   (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวย การใหรางวลัผลงานทางวชิาการสําหรับบุคลากรของมหาวทิยาลัย พ.ศ.2549  
5.   (ราง)  ประกาศมหาวิทยาลยั เรื่อง อตัรารางวัลผลงานทางวชิาการสําหรับบุคลากรของมหาวทิยาลัย  

ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ มหาวิทยาลัย 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบให ถอนการพิจารณา (ราง) ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ มหาวิทยาลัย ไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป  
 

5.2   พิจารณาการรับโอนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
 

ความเปนมา   ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7 / 2549 เมื่อวันท่ี  25  สิงหาคม  2549 ไดพิจารณาอนุมัติการเปล่ียนแปลงคุณสมบัติ
ประจําตําแหนงของอัตราสาขาวิชาเคม ี เปนคุณวุฒิระดับปริญญาโท/เอก สาขาสาธารณสุขศาสตร หรือพยาบาลศาสตร นั้น  

บัดนี ้มหาวิทยาลัยไดดําเนินการสรรหาเรียบรอยแลว ไดบุคคลที่ผานการสอบคัดเลือก คือ นางสาวณิชารีย   ใจคําวัง   
ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ 7  สังกัดโรงพยาบาลแมสาย กระทรวงสาธารณสุข  ซึง่ขณะนี้ อยูระหวางทาบทามการรับโอน   

ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ การรับโอน นางสาวณิชารีย   ใจคําวัง   ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ 7 มาปฏิบัติงาน  ณ  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ   

มติท่ีประชมุ อนุมัติ การรับโอน นางสาวณิชารีย   ใจคําวัง   ตําแหนงพยาบาลวชิาชีพ 7 มาปฏิบัติงาน  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ   ตามเสนอ  

 

5.3 เสนอขอทบทวนการอนมุัติงบประมาณพัฒนาศักยภาพหนวยงาน วงเงิน 1,000,000.- บาท  
 

ความเปนมา ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติงบประมาณพัฒนาศักยภาพหนวยงาน หมวดคาตอบแทน ใชสอย วัสดุ จํานวน  
1,000,000.- บาท เมื่อวันที ่ 27  กุมภาพันธ  2549 โดยมีคําชี้แจงการคิดงบประมาณเปนคาใชจายในการพัฒนากิจกรรม
วิชาการของหนวยงาน โดยกําหนดเปาหมาย 9 หนวยงาน และมหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการ
ประเมินหนวยงานเพ่ือจัดสรรงบประมาณดังกลาว เมื่อวันท่ี  6  มิถุนายน  2549 นั้น  บัดนี้ คณะกรรมการไดดําเนินการ
ประเมินหนวยงานและเสนอขอมูลตอมหาวิทยาลัย เพ่ือจัดสรรงบประมาณพัฒนาศักยภาพหนวยงานตามเปาหมาย 9 
หนวยงาน ซึ่งเปนหนวยงานตามโครงสรางของมหาวิทยาลัยแลว  

 
 
 

เนื่องจาก ......./ 
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เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีหนวยงานวิทยาเขต และบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งยังไมจัดเปนหนวยงานตามโครงสราง จึง

ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณดังกลาวได ท้ังๆ ท่ีหนวยงานวทิยาเขตและบัณฑิตวิทยาลัย ยังมคีวามจําเปนตองพัฒนา
กิจกรรมดานวิชาการ โดยเฉพาะการดาํเนนิงานการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้น เพื่อประโยชนในการพัฒนากจิกรรม
วิชาการของมหาวิทยาลัยในภาพรวม และเกิดความเปนธรรมในการจัดสรรงบประมาณ จึงเสนอขอทบทวนการอนุมัติ
งบประมาณพัฒนาศักยภาพหนวยงาน วงเงิน 1,000,000.- บาท จากเปาหมายเดิม  9 หนวยงาน  เปน  12 หนวยงาน 

ประเด็นนําเสนอ พิจารณา ทบทวนการอนมุัติงบประมาณพัฒนาศักยภาพหนวยงาน วงเงิน 1,000,000.- บาท จากเปาหมายเดิม  9 
หนวยงาน  เปน  12 หนวยงาน โดยใหเพ่ิมเตมิ วิทยาเขตแพร วิทยาเขตนาน และบัณฑิตวิทยาลัย  

มติท่ีประชมุ  เห็นชอบ  การแกไขมติการประชมุสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 2 / 2549 เมื่อวันที ่ 27  กุมภาพันธ  2549  เรื่อง การ
อนมุัติงบประมาณพัฒนาศักยภาพหนวยงาน วงเงนิ 1,000,000.- บาท จากเปาหมายเดิม 9  หนวยงาน เปน 12 หนวยงาน   

  การพัฒนาหนวยงานท้ัง 12 หนวยงานในครั้งนี ้เกิดจากการนําผลการปฏิบัติงานในปงบประมาณ  2549                   
มาพิจารณา  และใหทั้ง 12 หนวยงานนั้น พัฒนาหนวยงานในปงบประมาณ 2550   

มอบหมายให  สํานักงานอธิการบดดํีาเนินการปรับแผนและโครงการในการใชเงิน ใหเปนแผนและโครงการ          
การใชเงินปงบประมาณ 2550   

  

ระเบยีบวาระท่ี   6   เร่ืองอื่นๆ   
 

6.1  กําหนดการประชมุสภามหาวิทยาลัย ครัง้ท่ี 12 / 2549  
 

สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  ครั้งท่ี  12/2549  ในวันที่ 26   
ธันวาคม  2549  เวลา  09.30  น.  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  
 

มติท่ีประชมุ รับทราบ  

 

ปดประชุม  เวลา  12.45   น.  
 
 
              นางสาวนิธิวดี   คัณธานันท   
         บันทึก / พิมพ รายงานการประชมุ 
 
 
                

        ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรชยั   เศรษฐพรรค   
         ตรวจ / ทาน รายงานการประชุม  
 


