สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๓
เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๓
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๔
กันยายน ๒๕๕๓ มีมติสําคัญสรุปไดดังนี้
๑. นโยบายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖
มติ เห็นชอบ และแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
๒. ราง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ เรื่อง นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖
มติ อนุมัติ และแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
๓. นโยบายการกํากับดูแลตนเองที่ดีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
มติ เห็นชอบ
๔. ราง คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกํากับและติดตาม
การดําเนินงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
มติ เห็นชอบ แตงตั้งคณะกรรมการกํากับและติดตามการดําเนินงาน
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ดังตอไปนี้
๑. นายสุนทร พินิจนัย
ประธานกรรมการ
๒. นายปรีดา สุขสมบูรณ
กรรมการ
๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย นาคะบุตร กรรมการ
๔. ดร.แขก มูลเดช
กรรมการ
๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร. อนุวัติ คูณแกว
กรรมการ
๖. ผูชวยศาสตราจารยธงชัย จันทรรุงเรือง
เลขานุการ
๗. นางธิดารักษ ลือชา
ผูชวยเลขานุการ
๕. ราง คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการกระจายอํานาจการ
ตัดสินใจ
มติ เห็นชอบ แตงตั้งคณะกรรมการกระจายอํานาจการตัดสินใจ
ดังตอไปนี้
๑. นายสุนทร พินิจนัย
ประธานกรรมการ
๒. นายปรีดา สุขสมบูรณ
กรรมการ
๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย นาคะบุตร กรรมการ
๔. ดร.แขก มูลเดช
กรรมการ
๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร. อนุวัติ คูณแกว
กรรมการ
๖. ผูชวยศาสตราจารยธงชัย จันทรรุงเรือง
เลขานุการ
๗. นางธิดารักษ ลือชา
ผูชวยเลขานุการ

๒

๖. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ กําหนดแนวทางการรายงานการดําเนินงานตามมติ
สภามหาวิทยาลัย ดังนี้
๑. ใหคณะ/สํานัก/สถาบัน หรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมายตามมติสภามหาวิทยาลัย
รายงานความกาวหนาในการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย เดือนละ ๑ ครั้ง
๒. เพื่อใหเกิดการปฏิบัติที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน การรายงานความกาวหนาในการ
ดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยใหใชแบบที่สภามหาวิทยาลัยเปนผูกําหนด
๓. ภายหลังที่หนวยงานดําเนินงานสิ้นสุดแลว ใหรายงานผลการดําเนินงานตอ
สภามหาวิทยาลัยภายใน ๑ เดือน โดยใชแบบฟอรมที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
มติ ๑. เห็นชอบ แนวทางการรายงานการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย
๒. แจงทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัย เพื่อถือปฏิบัติ
๗. ราง คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตามมติ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
มติ เห็นชอบ แตงตั้งคณะกรรมการติดตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ ดังตอไปนี้
๑. นายเฉลิมเกียรติ บุญมาก
ประธานกรรมการ
๒. นายประสิทธิ์ ไชยศรี
กรรมการ
๓. นายธวัชชัย เอี่ยมศิริรักษ
กรรมการ
๔. ผูชวยศาสตราจารยบุญรัตน พิมพาภรณ
กรรมการ
๕. ผูชวยศาสตราจารยธงชัย จันทรรุงเรือง
กรรมการและเลขานุการ
๖. ผูชวยศาสตราจารยจินตนา สนามชัยสกุล ผูชวยเลขานุการ
๗. นางธิดารักษ ลือชา
ผูชวยเลขานุการ
๘. ราง คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรและนโยบายการบริหารงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ (ฉบับแกไข)
มติ เห็นชอบ แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรและนโยบาย
การบริหารงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ (ฉบับแกไข) ดังตอไปนี้
๑. นายปรีดา สุขสมบูรณ
ประธานกรรมการ
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย นาคะบุตร
กรรมการ
๓. ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ
๔. ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
กรรมการ
๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร. อนุวัติ คูณแกว
กรรมการ
๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิธร แทนทอง
กรรมการ
๗. นายสุเมธ ธรรมาภิมุข
กรรมการ
๘. ผูชวยศาสตราจารยธงชัย จันทรรุงเรือง
กรรมการและเลขานุการ
๙. รางคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตามการ
ถายทอดเปาหมายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
มติ เห็นชอบ แตงตั้งคณะกรรมการติดตามการถายทอดเปาหมายของ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ดังตอไปนี้

๓

๑. นายปรีดา สุขสมบูรณ
ประธานกรรมการ
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย นาคะบุตร
กรรมการ
๓. ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ
๔. ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
กรรมการ
๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร. อนุวัติ คูณแกว
กรรมการ
๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิธร แทนทอง
กรรมการ
๗. นายสุเมธ ธรรมาภิมุข
กรรมการ
๘. ผูชวยศาสตราจารยธงชัย จันทรรงุ เรือง
กรรมการและเลขานุการ
๑๐. กองนโยบายและแผนขออนุมัตกิ ารจัดสรรเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๔ จํานวนเงิน ๓๓๐,๓๓๘,๖๐๐ บาท
มติ อนุมัติ จํานวนเงิน ๓๓๐,๓๓๘,๖๐๐ บาท โดยใหแกไขขอความ
ในรายละเอียดการจัดสรรเงินงบประมาณ ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
๑๑. สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย พบ คณาจารย ขาราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการการ และอาจารยประจําพิเศษ ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๓
เวลา ๑๐.๐๐น. ณ หองประชุมประกายทอง และประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓
วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี
มติ รับทราบ

(ผูชวยศาสตราจารยธงชัย จันทรรุงเรือง)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

