สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๔ (นัดพิเศษ)
เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๔
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔(นัดพิเศษ) เมื่อวันที่ ๑๖
กุมภาพันธ ๒๕๕๔ มีมติสําคัญสรุปไดดังนี้
๑.
เวียดนาม

แจง ปญหา อุปสรรค จากการบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU)กับประเทศ
ฝายบริหารรายงานผลการดําเนินงานหลังลงนามมีสภาพปญหา ดังนี้
๑. การสรางหลักสูตรรวมกันเปนไปไดยาก
๒. คณะครุศาสตรไมสามารถรางหลักสูตรรวมได
๓. โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมขาดงบประมาณ
๔. ไมมีนักศึกษาที่จะไปศึกษาตอที่มหาวิทยาลัยวัฒนธรรมฮานอย
มติ รับทราบ ผลการดําเนินงานหลังลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ

๒.

ขออนุมัติการใหปริญญาบัตร
ดวย สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอเสนอการอนุมัติผูสําเร็จการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี ซึ่งไดผานที่ประชุมสภาวิชาการ แลวเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ที่ประชุมเห็นชอบให
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร ดังนี้
ภาคปกติ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จํานวน ๒๓ คน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จํานวน ๕ คน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
จํานวน ๑ คน
ภาค กศ.ปช.
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จํานวน ๗ คน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จํานวน ๑ คน
รวมทั้งสิ้น ๓๗ คน
มติ อนุมัติการใหปริญญาบัณฑิต โดยใหตรวจสอบความถูกตอง ของชื่อ นามสกุล
วันเดือนปเกิด และพิจารณาจํานวนผูไดปริญญาเกียรตินิยม
๓. ขออนุมัติการใหปริญญามหาบัณฑิต
ดวย สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอเสนอการอนุมัติผูสําเร็จการศึกษา
มหาบัณฑิต ซึ่งไดผานที่ประชุมสภาวิชาการ แลวเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ที่ประชุมเห็นชอบ
ใหเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการใหปริญญามหาบัณฑิต

๒

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
จํานวน ๘ คน
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา จํานวน ๗ คน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
จํานวน ๓ คน
รวมทั้งสิ้น ๑๘ คน
มติ อนุมัติการใหปริญญามหาบัณฑิต โดยใหตรวจสอบความถูกตอง
ของชื่อ นามสกุล วันเดือนปเกิด
๔. การทูลเกลาถวายปริญญากิตติมศักดิ์แดพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา
และ ขออนุมัติการใหปริญญากิตติมศักดิ์
ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง ๔๐ แหง จะจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ในระหวางเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ๒๕๕๔ นั้น
ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เห็นสมควรทูลเกลาถวายปริญญากิตติมศักดิ์ แดพระเจา
หลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา เพื่อเปนการประกาศเกียรติคุณแดพระองค โดยที่ประชุมสภา
วิชาการพิจารณาแลว เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ที่ประชุมเห็นชอบใหทูลเกลาถวายปริญญาดุษฎี
กิตติมศักดิ์ และอนุมัติการใหปริญญากิตติมศักดิ์ ดังนี้
ระดับมหาบัณฑิต
๑. นางศิรินันท ศรีเมือง ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาชีววิทยา
๒. นายจําลอง จันทรา ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร
๓. นางสุวิมล เอี่ยมศิริรักษ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
๔. นายอนันต เสมาทอง ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการตลาด
ระดับดุษฎีบัณฑิต
๑. นายบรรจง ตั้งจิตรวัฒนากุล ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฏี บัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร
๒. นางเกษร วงศมณี ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
๓. นายสั นติ พร อมพั ฒน ปริ ญญาบริ หารธุ รกิ จดุ ษฎี บั ณฑิ ตกิ ตติ มศั กดิ์ สาขาวิ ชาการจั ดการ
ทรัพยากรมนุษย
๔. นายอัครเดช ทองใจสด ปริญญารัฐศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชารัฐศาสนศาสตร
มติ ทูลถวายปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร แดพระเจาหลานเธอพระองค
เจาพัชรกิติยาภา เพื่อเปนการประกาศเกียรติคุณ และอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ระดับมหาบัณฑิต
จํานวน ๔ ราย และระดับดุษฎีบัณฑิต จํานวน ๔ ราย

๓

๕. ขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรใหม
พ.ศ. ๒๕๕๔
ดว ย คณะมนุษยศาสตรและสัง คมศาสตร ไดจัด ทําหลักสูต รศิลปศาสตรมหาบัณ ฑิต
สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๔ และผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสภาวิชาการ
เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ที่ประชุมเห็นชอบใหเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
มติ อนุมัติ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาพัฒ นาสัง คม หลักสูต รใหม
พ.ศ. ๒๕๕๔
๖.

ขออนุมัติแผนการจัดการศึกษาหองเรียนบางสวน
เพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัด การศึกษา
หองเรียนบางสว น คณะวิทยาการจั ดการ และคณะมนุษยศาสตร ฯ ไดดําเนินการจัด ทําแผนการจัด
การศึกษาหองเรียนบางสวน โดยมีการจัดการเรียนการสอนไดไมเกินครึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยกิตรวม
ของหลักสูตรที่เปดสอน เพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
มติ อนุ มั ติ ใ ห จั ด การศึ ก ษาห อ งเรี ย นบางส ว น โดยจํ า นวนนั ก ศึ ก ษาที่ ศึ ก ษาอยู
ณ หองเรียนบางสวนทั้ง ๒ แหง ใหมาเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
๗. ขออนุมัติ ราง ประกาศขอกําหนดการดําเนินงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอน พ.ศ. .....
เพื่อใหการดําเนินงานของทางวิชาการมีขอกําหนดและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน และ
เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และ ศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ราง
ประกาศขอกําหนดการดําเนินงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน พ.ศ. ..........
มติ
อนุมัติ ประกาศขอกําหนดการดําเนิน งานทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอน พ.ศ.๒๕๕๔
๘. ขออนุมัติ ราง ขอบังคับวาดวยคุณสมบัติ และวิธีการสรรหาประธานหลักสูตร/สาขา
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ......
เพื่อใหการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย และเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงเสนอ ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ วาดวย คุณสมบัติและวิธีสรรหาประธานหลักสูตร/สาขาวิชา พ.ศ. .... เพื่อใหสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติ

๔

มติ อนุมัติ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย คุณสมบัติและวิธีสรรหา
ประธานหลักสูตร/สาขาวิชา พ.ศ. ๒๕๕๔
๙. ขอใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ตามที่มหาวิทยาลัยไดชี้แจงรายละเอียดเพื่อประกอบการนําความกราบบังคมทูลเพื่อ
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) พิจารณาแลว เห็นวามติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่
๑๒ มกราคม ๒๕๕๓ มีผลทําใหนายสุธรรม อารีกุล พนจากตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย เปนการ
กระทําที่อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๗ (๕) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มี
ผลเปนการสรางนิติสัมพัน ธขึ้น ระหวางบุค คลในอันที่จะกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมี
ผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล จึงมีลักษณะเปนการใชอํานาจทางปกครองและ
เปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา ในการมีมติและออกคําสั่งของสภามหาวิทยาลัยไมไดใหโอกาสนายสุธรรม อารี
กุล ซึ่งเปนคูกรณีไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสไดโตแยงแสดงพยานหลักฐานของตนตาม
มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ฯ อีกทั้งกรณีดังกลาวไมเขา
ขอยกเวนตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) ถึง (๖) จึง เปนกรณีที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
ออกคําสั่งโดยไมถูกตองตามรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการอันเปนสาระสําคัญตามที่กฎหมายกําหนดไว จึง
เปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย
มติ ใหฝายบริหารรวบรวมเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวของ ที่มหาวิทยาลัยจัดทําถึง สกอ.
และศึกษาคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๓๘๑/๒๕๕๐ และนําเขาที่ประชุมในครั้งตอไป
๑๐.

ขอเปลี่ยนแปลงวิชาเลือกของนักศึกษา สาขาวิชาปฐมวัย ภาค กศ.ปช.
เนื่องจาก สาขาปฐมวัย ขอเปลี่ยนแผนการเรียน ในกลุมวิชาการศึกษาเลือกใหม ปรับ
จากรายวิชา ๑๐๒๔๒๐๘ รูปแบบการจัดการเรียนรู ๒ (๑-๒-๓) เปน รายวิชา ๑๐๒๒๔๐๙ งานกระดาษ
เพื่อการจัดการเรียนรู ๒ (๑-๒-๓) จึงเสนอที่สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
มติ ใหเปลี่ยนแปลงจากวิชารูปแบบการจัดการเรียนรู เปน วิชางานกระดาษเพื่อการ
จัดการเรียนรู
๑๑.

ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ดวยนายสิทธิศักดิ์ ผุยโสภา อาจารยประจําพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง
ไดลาออกทําใหอาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไมครบ เพื่อใหการรายงาน
ขอมูลการดําเนินงานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๓ ที่จะตองรายงานภายใน ๓๐ วัน
นับแตวันสุดทายการศึกษาของภาคการศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย จึงขออนุญาตเปลี่ยนอาจารย
ประจําหลักสูตรจากนายสิทธิศักดิ์ ผุยโสภา เปนนายอเนกพงศ ธรรมาธิวัฒน จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย
รับทราบ เพื่อมหาวิทยาลัยจะไดแจง สกอ. ตอไป
มติ ใหเปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตรจากอาจารยสิทธิศักดิ์ ผุยโสภา เปนอาจารย
อเนกพงศ ธรรมาธิวัฒน

๕

๑๒.

ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ดวยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรใหเปนปจจุบัน เพื่อใหเขาเกณฑมาตรฐานการ
อุดมศึกษา ดังนี้
อาจารยประจําหลักสูตรเดิม
๑. ดร.อัญชนา ศรีเรืองฤทธิ์
๒. อาจารยจินตรัตน แสงศิริ
๓. อาจารยณัฐชยา หุมนา
๔. อาจารยสุพรรษา ศรประเสริฐ
๕. อาจารยชุติมา กองถัน
๖. อาจารยดวงฤทัย กลิ่นจําป

อาจารยประจําหลักสูตรใหม
๑.ผศ.ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์
๒. ดร.อัญชนา ศรีเรืองฤทธิ์
๓. อาจารยจินตรัตน แสงศิริ
๔. อาจารยณัฐชยา หุมนา
๕.อาจารยสุพรรษา ศรประเสริฐ
-

หมายเหตุ
ลาออก

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับทราบ เพื่อมหาวิทยาลัยจะไดแจง สกอ. ตอไป
มติ ใหเปลี่ยนจากอาจารยชุติมา กองถัน และอาจารยดวงฤทัย กลิ่นจําป เปน
ผศ.ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์
๑๓.

ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรให
เปนปจจุบัน เพือ่ ใหเขาเกณฑมาตรฐานมาตรฐานการอุดมศึกษา
อาจารยประจําหลักสูตรเดิม
๑. อาจารยปาณิสรา คงปญญา
๒. อาจารยนภาลัย บุญทิม
๓. อาจารยอัจฉรา กลิ่นจันทร
๔. อาจารยอรทัย ศรีพัฒน
๕. อาจารยกนกพร สัญพึ่ง

อาจารยประจําหลักสูตรใหม
๑. อาจารยปาณิสรา คงปญญา
๒. อาจารยนภาลัย บุญทิม
๓. อาจารยอดุลยศิริ สัวตเจริญ
๔. อาจารยบวรลักษณ เงินมา
๕.อาจารยวิภาวดี ผกามาศ

หมายเหตุ

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับทราบ เพื่อมหาวิทยาลัยจะไดแจง สกอ. ตอไป
มติ ใหเปลี่ยนจาก อาจารยอัจฉรา กลิ่นจันทร อาจารยอรทัย ศรีพัฒน และอาจารย
กนกพร สัญพึ่ง เปน อาจารยอดุลยศิริ สัวตเจริญ อาจารยบวรลักษณ เงินมา และ อาจารยวิภาวดี
ผกามาศ

๖

๑๔.

ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยประจํา
หลักสูตรใหเปนปจจุบัน เพื่อใหเขาเกณฑมาตรฐานมาตรฐานการอุดมศึกษา จึงเสนอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยรับทราบ เพื่อมหาวิทยาลัยจะไดแจง สกอ. ตอไป
มติ ใหเปลี่ยนจากอาจารยอรุณรุง เกาพัฒนสกุล อาจารยวิไลพร วงษอินทร
อาจารยศิรินัทธ ไชยวัฒนานนท และอาจารยปยะวัน เพชรหมี เปนอาจารย วุฑฒิณัฏฐ รัตนภรณ
อาจารยประณีต ใจหนัก อาจารยสุทธิสินี กิระธรรมสรณ และอาจารย ฐากูร อนุสรณพาณิชกุล
๑๕.

ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยประจํา
หลักสูตรใหเปนปจจุบัน เพื่อใหเขาเกณฑมาตรฐานมาตรฐานการอุดมศึกษา
อาจารยประจําหลักสูตรเดิม
๑. ผศ.นงลักษณ เรืองวิทยาภรณ
๒. อาจารยปวีณา โทนแกว
๓. อาจารยนิพนธ เพชระบูรณิน
๔. อาจารยวิศาล บุญประกอบ
๕. อาจารยวิชิต วิญญกุล

อาจารยประจําหลักสูตรใหม
๑. ผศ.นงลักษณ เรืองวิทยาภรณ
๒. อาจารยปวีณา โทนแกว
๓. อาจารยนิพนธ เพชระบูรณิน
๔. อาจารยวิศาล บุญประกอบ
๕. อาจารยจตุพร จันทรเพชร

หมายเหตุ

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับทราบ เพื่อมหาวิทยาลัยจะไดแจง สกอ. ตอไป
มติ ใหเปลี่ยนจากอาจารยวิชิต วิญญกุล เปน อาจารยจตุพร จันทรเพชร
๑๖.

ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยประจํา
หลักสูตรใหเปนปจจุบัน เพื่อใหเขาเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษา
อาจารยประจําหลักสูตรเดิม
๑. ผศ.ดร.สุรพงษ จรัสโรจนกุล
๒. ดร.ชลัยรัตน จิรชัยเชานนท
๓. อาจารยพสิทธิ์ โสภณพงศพัฒน
๔. ผศ.วินัย เชื่อมวราศาสตร
๕. อาจารยอัจฉรา ผองพิทยา

อาจารยประจําหลักสูตรใหม
๑. ผศ.ดร.สุรพงษ จรัสโรจนกุล
๒. ดร.ชลัยรัตน จิรชัยเชานนท
๓. ดร.บุญชวย สุทธิรักษ
๔. ผศ.วินัย เชื่อมวราศาสตร
๕. อาจารยอัจฉรา ผองพิทยา

หมายเหตุ

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับทราบ เพื่อมหาวิทยาลัยจะไดแจง สกอ. ตอไป
มติ ใหเปลี่ยนจากอาจารยพสิทธิ์ โสภณพงศพัฒน เปน ดร.บุญชวย สุทธิรักษ

๗

๑๗. พระราชกฤษฎีกา วาดวยปริญญาในสาชาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ พ.ศ.
๒๕๕๓
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจงวามีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ให
ประกาศ พระราชกฤษฎีกา วาดวยปริญญาในสาชาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะเข็มวิทย
ฐานะ และครุยประจําตําแหนง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
มติ รับทราบ พระราชกฤษฎีกาฯ
๑๘. การรับโอนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ
ดวย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร มีความประสงคขอรับโอน นางสุรียพร
ธรรมิกพงษ ตําแหนงอาจารย ระดับ ๗ คุณวุฒิปริญญาโท (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหาร
สิ่งแวดลอม ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดดําเนินการคัดเลือกขาราชการ
เพื่อรับรับโอนใหดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนฯ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร ไดรับโอน ตั้งแตวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
มติ รับทราบ การโอนของนางสุรีย ธรรมิกพงษ ไปมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
๑๙. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการเสนอขอโปรดเกลาฯแตงตั้งนายกสภา
มหาวิทยาลัยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา
ดวย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แจงกําหนดแนวทางในการเสนอ
เรื่องเพื่อขอใหสํานักราชเลขาธิการนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งนายก
สภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาประกอบ
กับสถาบันอุดมศึกษาบางแหง ดําเนินการในเรื่องนี้ไมเปนไปตามแนวทางที่กําหนดไว เพื่อใหการปฏิบัติ
ในการเสนอขอโปรดเกลา ฯ แตงตั้งเปนไปตามแนวทางที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกําหนด สํานักงาน
คณะกรรมการการอุด มศึ ก ษา จึง ขอซั กซ อมความเขา ใจในการปฏิ บัติ จึ ง เสนอสภามหาวิท ยาลั ย
เพื่อรับทราบ
มติ รับทราบแนวปฏิบัติ
ขอเชิญเขารวมหลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา” รุน ๔
ดวย สถาบันคลังสมองของชาติไดจัดหลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนา
อุดมศึกษา” รุน ๔ รวม ๖ วัน ระหวางวันที่ ๑๔ มีนาคม – ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ หองจามจุรี
๑ ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพ ฯ วัตถุประสงคเพื่อแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ
ระหวางผูเขารวมหลักสูตรในดานธรรมาภิบาลในการกํากับดูแลมหาวิทยาลัย บทบาทมีวัตถุประสงคเพื่อ
แลกเปลี่ยนความรู ประสบการณระหวางผูเขารวมหลักสูตรระหวางผูเขารวมหลักสูตรในดานธรรมาภิบาล
ในการกํากับดูแลมหาวิทยาลัย บทบาทหนาที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยตลอดจนเพื่อใหผูเขารวม
๒๐.

๘

หลักสูตรไดแสดงความคิดเห็น และขอเสนอแนะตาง ๆ ในการกํากับดูแลมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ
มติ รับทราบ และมอบรักษาราชการแทนอธิการบดีเขารวมอบรม
๒๑. กําหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรและจํานวนบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เขตภาคเหนือ
ดว ย พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว ฯ ทรงพระกรุณ าโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสร็จพระราชดําเนินแทนพระองคในการพระราชทาน
ปริญ ญาบัต รแกผู สําเร็ จ การศึกษาจากมหาวิ ทยาลัยราชภัฏ เขตภาคเหนือ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๔
ระหวางวันที่ ๒๖ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
จัง หวัด พิ ษณุโลก ตามกําหนดการงานพระราชทานปริญ ญาบั ต ร ฯ ในครั้ง นี้ มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
เพชรบูรณ จะเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๑.๓๐ น.
มีนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา จํานวน ๑,๓๕๓ คน จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
มติ รับทราบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ เขารับพระราชทานปริญญาบัต รวัน
อังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔
๒๒.

มอบหมายงานของอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
เนื่องดวย รองศาสตราจารย ดร.สมพร ไชยะ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ติดภารกิจ
อันสําคัญ ที่จะตองเดินทางไปตางประเทศ ระหวางที่รองศาสตราจารย ดร.สมพร ไชยะ ปฏิบัติภารกิจขอ
มอบหมายให รองศาสตราจารยประวิตร ชูศิลป ปฏิบัติหนาที่อุปนายกสภามหาวิทยาลัยแทน
มติ รับทราบ
๒๓.

กําหนดการประชุม
กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ครั้งตอไป กอนวันที่ ๑๗ มีนาคม
๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หองประชุมอินทผาลัม ตึกสํานักงานอธิการบดี
มติ รับทราบ

(ผูชวยศาสตราจารยธงชัย จันทรรุงเรือง)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

