สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
ครั้งที่ ๗ /๒๕๕๓
เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ เมื่อวันที่
๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ มีมติสําคัญสรุปไดดังนี้
๑. เนื่องจากผูประเมิน สมศ. จะเขามาทําความเขาใจเกี่ยวกับการประเมิน ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม
๒๕๕๓ นั้น ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย จึงขอเลื่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม
๒๕๕๓ เปนวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมสภามหาวิ ทยาลัย และในเวลา
๑๕.๐๐ น. สมศ. จะเขาพบสภามหาวิทยาลัยเพื่อชี้แจงบทบาทหนาที่ของสภามหาวิทยาลัยกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา และหลักเกณฑการประเมินสภามหาวิทยาลัย
มติ รับทราบ
๒. ตามที่ สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน
๒๕๕๓ มีมติเห็นชอบแตงตั้งรองอธิการบดี นั้น รองอธิการบดีจึงไดมีการคัดเลือกกันเอง เพื่อเปน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนผูบริหาร จํานวนหนึ่งคนซึ่งไดดําเนินการเรียบรอยแลวผูทีไดรับ
การคัดเลือก คือ นายสุเมธ ธรรมาภิมุข
มติ รับทราบ
๓. ตามที่ ผูชวยศาสตราจารยวัฒนา มหาราช กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย
ประจํา ไดดํารงตําแหนงรองอธิการบดี จึงสงผลใหขาดคุณสมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ วาดวย หลักเกณฑและวิธีการไดมาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๔ (ข) (๑) มหาวิทยาลัยจึงไดประกาศรับสมัครและดําเนินการเลือกตั้ง เมื่อวันที่
๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ผูที่ไดรับการเลือกตั้งใหเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย
ประจํา คือ ผูชวยศาสตราจารย ดร. อนุวัติ คูณแกว
มติ รับทราบ
๔. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดัเสนอแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยจินตนา สนามชัยสกุล
ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย ทําหนาที่เปนผูชวยเลขาสภามหาวิทยาลัย แทน
ผูชวยศาสตราจารยธงชัย จันทรรุงเรือง ซึ่งไดรับเลือกใหเปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
มติ อนุมัติ
๕. ดร.พิษณุ กันแตง รักษาราชการแทนอธิการบดี แถลงนโยบายการบริหารงาน
มหาวิทยาลัย เพื่อใหทราบถึงแผนงาน โครงการ ในการบริหารจัดการงานมหาวิทยาลัย
มติ รับทราบ พรอมฝากขอสังเกตและขอเสนอแนะตอรักษาราชการแทนอธิการบดี
๖. ตามที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยไดมีมติอนุมัติในหลักการ เรื่องการทํา MOU ในการ
ประชุมเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ ใหไปดําเนินการศึกษารายละเอียดแตละประเทศเสนอ
สภามหาวิทยาลัย นั้น
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการแลว จึงขออนุมัติในการทําความรวมมือกับตางประเทศ
ดังตอไปนี้

-๒๑. ขออนุมัติในหลักการทําความรวมมือกับประเทศ เวียดนาม กัมพูชา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว พมา และประเทศจีน
๒. ขออนุมัตขิ อตกลงการการทําความรวมมือกับประเทศเวียดนาม และประเทศกัมพูชา
มติ อนุมัติ ตามกรอบที่นําเสนอ หากมีการทํา MOU รวมกับประเทศตาง ๆ ตอไป
ใหมีรายละเอียดประกอบการพิจารณา หลังจากไปทําแลวใหรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ
๗. ตามที่ สภามหาวิทยาลัยไดมีมติเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดตั้งสถานี
น้ํามันเชื่อเพลิง นั้น คณะกรรมการฯ ไดประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ มีความเห็นวาการ
กอสรางสถานีบริการน้ํามัน ปตท. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ นั้นมีองคประกอบที่กอใหเกิด
ผลกระทบตอการดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัยหลายดาน ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นวาขอให
คณะกรรมการฯ ทําหนาที่ตอไปเพื่อใหไดขอสรุป พรอมทั้งมอบมหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้ง
คณะกรรมการสวัสดิการ และจัดทําระเบียบขอบังคับวาดวยการจัดหารายไดในที่พัสดุและใหเชิญ
หนวยงาน ที่เกี่ยวของประชุมพิจารณาหาทางออกโดยให ผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน
มติ เห็นชอบ
๘. เพื่อใหสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ สามารถกําหนดบทบาทแนวทางและเปาหมาย
ดําเนินการกํากับดูแลมหาวิทยาลัยใหสามารถบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ และตามนโยบายของการบริหารงาน
ของสภามหาวิทยาลัยฯ ทีป่ ระชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร
และนโยบายการบริหารงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ดังมีรายชื่อตอไปนี้
๑. นายปรีดา สุขสมบูรณ
กรรมการ
๒. ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ
๓. ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
กรรมการ
๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธวัธชัย นาคะบุตร
กรรมการ
๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิธร แทนทอง
กรรมการ
๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร. อนุวัติ คูณแกว
กรรมการ
๖. นายสุเมธ ธรรมาภิมุข
กรรมการ
๗. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการ
มติ เห็นชอบ โดยใหเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญคณะกรรมการประชุม เพื่อ
เลือกประธาน และออกคําสั่งแตงตั้งตอไป
๙. เพื่อใหมกี ารติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
เปน ไปตามขอบัง คับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูร ณ วาดว ย คณะกรรมการติด ตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงขอเปลี่ยน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ที่แตงตั้งไปแลว เนื่องจากประธานกรรมการและเลขานุการหมดวาระ
ไป ดังมีรายชื่อตอไปนี้

-๓๑. นายมณฑล สนามชัยสกุล
ประธานกรรมการ
๒. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง
กรรมการ
๓. อาจารยชํานาญ แสงแกว
กรรมการ
๔. อาจารยจินตนา อมราสิงห
กรรมการ
๕. ดร.วัฒนา เชี่ยวสุวรรณ
กรรมการและเลขานุการ
๖. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ผูชวยเลขานุการ
มติ เห็นชอบ มอบใหคณะกรรมการพิจารณาแกไขขอบังคับเดิม และเสนอ
สภามหาวิทยาลัยตอไป
๑๐. ฝายวิชาการ ไดประสานหนวยงานภายนอก เพื่อตกลงทําความรวมมือทางวิชาการกับ
องคกรตาง ๆ ดังนี้
๑. บริษัท สหฟารมกรุป จํากัด
๒. บริษัท ไรกํานัลจุล คุนวงศ จํากัด
๓. บริษัท เมทาโกร จํากัด
๔. โครงการสงเสริมกสิกรรมไรสารพิษอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๕. บริษัทจัด สุโข สปา
๖. สมาคมโรมแรมไทย
๗. ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๘. ศูนยทดสอบภาษาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มติ อนุมัติในหลักการ และใหรายงานผลการดําเนินการตอสภา
มหาวิทยาลัยตอไป หากมีการทํา MOU ตอไปใหนําเสนอกรอบขอตกลงใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาดวย
๑๑. การทํา MOU กับศาล จังหวัดเพชรบูรณ เพื่อใหการบริหารจัดการเรียนการสอนมีความ
คลองตัว และการดําเนินกิจกรรมทางวิชาการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
มติ อนุมตั ิในหลักการ
๑๒. การทํา MOU กับ สกว. และจังหวัดเพชรบูรณ เพื่อใหการดําเนินงานวิจัยมีประสิทธิภาพ
และคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ไดประสานความรวมมือในการทําวิจัยกับจังหวัดเพชรบูรณ
ดังนั้นจึงขอเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาการจัดทําสัญญารวมมือในการทําวิจัยตาม
ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบูรณ
มติ อนุมัติในหลักการ
๑๓. คณะครุ ศ าสตร และคณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร ได เ สนอขอปรั บ เป า หมาย
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยอิงเกณฑการประเมินในป พ.ศ. ๒๕๔๘
เพื่อใหคณะดังกลาวผานเกณฑการประเมินในรอบตอไป จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติ สวนคณะวิทยาการจัดการใหเสนอขอปรับเปาหมาย สมศ. ตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้ง
ตอไป
มติ อนุมัติ การปรับเปาหมายแผนพัฒนาคุณภาพ ปการศึกษา ๒๕๕๒
คณะครุศาสตร และคณะเทคโนโลยีการเกษตร

-๔๑๔. การพิจารณา รางระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย กองทุนสนับสนุนการวิจัย
ระดับคณะ พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อเปนการสนับสนุนการวิจัยระดับคณะ และเพื่อใหสอดคลองกับระเบียบของ
มหาวิทยาลัยวาดวยการบริหารจัดการงานวิจัยที่ไดรับเงินอุดหนุนการวิจัย ประเภทงบประมาณแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๕๓ และระเบียบการบริหารจัดการงานวิจัยที่ไดรับเงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินนอกงบประมาณ
แผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๓ และเพื่อใหการจัดตั้งกองทุนวิจัยสามารถดําเนินการเปนไปตามวัตถุประสงค
มติ อนุมัติ โดยแกไขตามขอเสนอแนะในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
๑๕. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขออนุมัติจํานวนผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
สภาวิชาการ สภาคณาจารยและขาราชการ และ คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ดังนี้
๑. สภามหาวิทยาลัย ใหมีผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จํานวน ๓ คน
๒. สภาวิชาการ ใหมีผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ จํานวน ๓ คน
๓. สภาคณาจารยและขาราชการ ใหผูชวยเลขานุการฯ จํานวน ๑ คน
๔. คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ใหมผี ูชวยเลขานุการฯ จํานวน ๑ คน
มติ อนุมัติตามเสนอ โดยมอบมหาวิทยาลัยแกไขระเบียบมหาวิทยาลัย ฯ วาดวย
คาตอบแทนการประชุม ทั้ง ๒ สภาฯ ทั้งนี้ ใหจายคาตอบแทนเทากับผูชวยเลขานุการฯ เดิม
๑๖. ตามที่ สภามหาวิทยาลัยไดมีมติเห็นชอบแตงตั้ง ดร.พิษณุ กันแตง รักษาราชการแทน
อธิการบดี เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ นั้น มหาวิทยาลัยจึงเสนอ ราง ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ เรื่อง อัตราคาตอบแทนของผูดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารที่มิไดเปนขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
มติ อนุมัติ โดยใหระบุชื่อผูรักษาราชการแทนอธิการบดี ในขอ ๔ วรรค ๒ และตัด
ขอ ๓ ออกไป
๑๗. ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม
๒๕๕๓ สภามหาวิทยาลัยมีมติรับในหลักการ ในการจัดตั้งสถาบันมะขามหวานแหงประเทศไทย ดังนั้น
เพื่อใหสถาบันมะขามหวานฯ สามารถดําเนินการไดตามวัตถุประสงค
มติ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มอบใหหารือรวมกับรักษาราชการแทนอธิการบดี
และนําเขาที่ประชุมในครั้งตอไป
๑๘. สาขานิติศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดเปดการเรียนการสอนมาตั้งแตป
พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งหลักสูตรสาขานิติศาสตรไดรับการรับรองจากสํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
โดยเฉพาะจากสภาวิชาชีพทางดานกฎหมายเพื่อใหการบริหารจัดการเรียนการสอนมีความคลองตัวและ
การดําเนินกิจกรรมทางวิชาการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตองการของบุคลากร
ทองถิ่น จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติโครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร เพื่อรับผิดชอบในการเรียน
การสอนหลักสูตรนิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
มติ อนุมัติในหลักการ ใหนําเสนอขอจัดตั้งคณะนิติศาสตร เปนหนวยงานภายใน
โดยทําตามประกาศของ สกอ. เสนอสภามหาวิทยาลัยครั้งตอไป

(ผูชวยศาสตราจารยธงชัย จันทรรุงเรือง)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

