สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๓
เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๘
ตุลาคม ๒๕๕๓ มีมติสําคัญสรุปไดดังนี้
๑. ดวย ดร.วิศัลย โฆษิตานนท ขอลาออกจากกรรมการสภามหาวิยาลัยผูทรงคุณวุฒติ ําแหนง
กรรมการสภามหาวิยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ตั้งแต วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ เนื่องจากสภามหาวิยาลัย ฯ ไดนํา
ความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งเปนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้ง รองศาสตราจารย ดร.สมพร ไชยะ ทําหนาที่ประธานในที่ประชุมสภา
มหาวิยาลัย
มติ รับทราบ
๒. อาจารยวิโรจน โชคอุดมชัย ไดเสนอรายละเอียดโครงการจัดตั้งหนวยบมเพาะวิสาหกิจ มีมติ
เห็นชอบ อนุมัติในหลักการในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน
๒๕๕๓
มติ อนุมัติ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
๑. อนุมัติโครงการจัดตั้งศูนย โดยขึ้นตรงกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยไปพลางกอน
๒. เสนอระเบียบ ขอบังคับ ตาง ๆที่เกี่ยวของกับการบริหาร และเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ตอไป
๓. มอบมหาวิทยาลัยตั้งกองทุน สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน ไมนอยกวา ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(หนึ่งลานบาทถวน)
๔. คาดําเนินงานใหมหาวิทยาลัยจัดสรรตามความเหมาะสม
๓. ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดมีมติใหคณะวิทยาการจัดการ และ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ตรวจสอบ ปรับคาน้ําหนักตรงกับเกณฑมาตรฐานของ สมศ. ซึ่งไดทําการปรับคาน้ําหนักเสนอที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย
มติ ที่ประชุมพิจารณา เปลี่ยนมติในการประชุม ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๔
กันยายน ๒๕๕๓ วาระที่ ๔.๖ เรื่อง การกระจายคาน้ําหนักของแตละมาตรฐาน จากมอบคณะวิทยาการ
จัดการ และ คณะเทคโนโลยีการเกษตร นํากลับไปตรวจสอบ ปรับคาน้ําหนักตรงกับเกณฑมาตรฐาน
ของ สมศ. และนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป เปน มอบคณะวิทยาการจัดการ และคณะครุ
ศาสตร นํากลับไปตรวจสอบคาน้ําหนัก ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของ สมศ. และมอบมหาวิทยาลัย
เปนผูตรวจสอบ

๒

๔. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๓ ซึ่งไดผานการพิจารณาจากที่ประชุมสภาวิชาการ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๓
มติ ถอนเรื่องออกกอน ใหไปผานระบบการพิจารณาใหถูกตอง ครบถวน
๕. ตามที่ นายสิทธิศักดิ์ ผุยโสภา อาจารยประจําพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดขอลาออก จึงสงผลใหอาจารยประจําหลักสูตรเทคโนโลยีอุสาหกรรมไมครบ
ตามที่ สกอ. กําหนด จึงขอเปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตร จากนายสิทธิศักดิ์ ผุยโสภา เปน นายบุญชวย
สิทธิรักษ
มติ อนุมัติในหลักการ โดยใหตรวจสอบไปที่ สกอ. วา นายบุญชวย สิทธิรักษ
มีคุณสมบัติเปนอาจารยประจําหลักสูตรไดหรือไม
๖. ตามที่ ดร. วิศัลย โฆษิตานนท กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดลาออกจาก
การกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ เนื่องจากไดมีการเสนอโปรดเกลา ฯ ใหเปนนายกสภามหาวิทยาลัยนั้น
ดังนั้น จึงตองมีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ แทน
มติ ถอนเรื่องออกกอน เพราะไมสามารถดําเนินการได ตาม พรบ. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ จนกวาจะมีนายกสภามหาวิทยาลัยกอน
๗. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๓ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ เรื่อง คําชี้แจงการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา
ใหม เพราะที่ผานมาตั้งแตเปนสถาบัน จนปจจุบันยังใชฉบับเดิมของ สภาสถาบันราชภัฏ อยู ซึ่งปจจุบัน
มหาวิทยาลัยไดมีการอนุมัติเปดหลักสูตรทั้งหมด จํานวน ๑๐ หลักสูตรแลว จึงขอปรับปรุงขอมูลใหมให
เปนปจจุบัน และเพื่อเปนแนวการนําไปปฏิบัติงานจริง ในปจจุบัน และอนาคตตอไป
มติ เห็นชอบ
๘. ตามทีม่ หาวิทยาลัย ไดแตงตั้ง นายไพโรจน พรเจริญ ตําแหนง รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงขอเบิกเงินประจําตําแหนง
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
มติ ถอนเรื่องออกกอน
๙. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม นําเสนอใหมีการทบทวนนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให
การวางแผนการดําเนินการประกันคุณภาพของ สกอ. สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ จึงขอ
เสนอยายนโยบายขอ ๓(๓.๕) ไปเปนสวนหนึ่งของนโยบายขอ ๑
มติ อนุมัติ เพิ่มเติมตามเอกสารที่นําเสนอ

๓

๑๐. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
ตามที่ ไดมีการประชุม เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๓ ขอแจงรายงานการประชุมดังกลาว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
มติ รับทราบ
๑๑. งานคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ สรุปรายงานการรับ – จาย เงิน นอก
งบประมาณ ประกอบดวย เงินบํารุงการศึกษาสําหรับปวงชน (กศ.ปช.) และเงินบํารุงการศึกษา
มหาบัณฑิต (ป.โท) ประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๓ เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
มติ รับทราบ
๑๒. เนื่องดวย นายไพโรจน พรเจริญ ไปราชการเพื่อเขารับกากรอบรมหลักสูตร “รุนที่ ๒
ระหวางวันที่ ๑๙ กันยายน – ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ โดยมอบหมายงานใหนางใกลรุง เกตะวันดี
ปฏิบัติหนาที่แทนในวันที่ ๑๙ กันยายน ถึง ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
มติ รับทราบ
๑๓. กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมประกาศใหภาษาอังกฤษเปนภาษาที่ ๒ ในการเรียนการสอน
หวังสรางพลังยกระดับความสามารถในการใชภาษาของพลเมืองไทย เตรียมแผนรองรับหลากหลาย ทั้ง
ประสานกระทรวงการคลังของงบจางครูชาวตางชาติมาประจําโรงเรียนรัฐ มอบ สพฐ. จัดทําแผนโดย
ละเอียด กระทรวงศึกษาธิการเตรียมทยอยจัดงานเปดตัวโครงการตาง ๆตามนโยบาย ๖ เดือน ๖ คุณภาพ
มติ เห็นชอบ มอบมหาวิทยาลัยนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
พิจารณา เพื่อจัดทําเปนนโยบายเรงดวน
๑๔. คณะวิทยาการจัดการ รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา ๒๕๕๒ ตามมาตรฐานของ
สํานักงานมาตรฐานอุดมศึกษา เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก(รอบ ๒ สมศ.) ปการศึกษา ๒๕๕๒
มติ อนุมัติ ใหคณะวิทยาการจัดการ นําเสนอรายงานการประเมินตนเอง
ปการศึกษา ๒๕๕๒ ตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๑๕. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสาขารอพินิจและไมรับรองมาตรฐาน คณะครุศาสตร
และคณะวิทยาการจัดการ ขอรายงานผลการดําเนินงานตามแผนของทั้ง ๒ คณะ เพื่อเปนการรายงานผล
การดําเนินงานอยางตอเนื่อง ในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๕๓ จึงเสนอ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณา
มติ เห็นชอบ

(ผูชวยศาสตราจารยธงชัย จันทรรุงเรือง)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

