สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
ครั้งที่ ๘ /๒๕๕๓
เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๓ เมื่อวันที่
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ มีมติสําคัญสรุปไดดังนี้
๑. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดัเสนอใหแตงตั้ง นางสาวธิดารักษ เชื้อสระคู อาจารย
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ทําหนาที่เปนผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเพิ่มอีก ๑ คน
มติ อนุมัติ
๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ มีความประสงคถายทอดเสียงในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
มติ อนุมัติ และ ใหถายทอดทุกครั้งที่มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ยกเวน วาระ
การประชุมลับ หรือกรณีที่จะมีการพาดพิงบุคคลอื่น ที่จะกอใหเกิดความเสียหาย
๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ เสนอ ราง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ เรื่อง
การจัดตั้งสถาบันมะขามหวานเปนหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
มติ เห็นชอบ ราง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ เรื่อง การจัดตั้งสถาบัน
มะขามหวานเปนหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ อยูภายใตการดําเนินการของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร โดยเพิ่มเติมรายละเอียดตามขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย และมอบ
มหาวิทยาลัยดําเนินการ
๔. ดวย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอรางประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ เรื่องการ
แบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ซึ่งไดมีการปรับแกไข เพื่อใหเขากับการบริหารงาน
ที่ประชุมพิจารณาแลวพรอมทั้งใหยกเลิกประกาศดังกลาว และใหจัดตั้งเปนหนวยงานภายใน ดังนี้
- สํานักงานกิจการสภามหาวิทยาลัย เปนหนวยงานภายใน สังกัดกองกลาง สํานักงาน
อธิการบดี พรอมทั้งใหจางบุคลากรเขาไปปฏิบัติงานเพื่อใหงานดําเนินไปดวยความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- สํานักงานประกันคุณภาพ สังกัดกองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี และให
เพิ่มบุคลากรเพื่อใหมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น
- บัณฑิตศึกษาใหคงอยูที่เดิม จนกวาสถานการณเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้มอบใหอธิการบดี
ดําเนินการจัดทําประกาศจัดตั้งตอไป
มติ อนุมัติ

-๒๕. ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ไดมีมติเห็นชอบ โดยใหเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย ประชุมเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรและนโยบายการบริหารงานของสภามหาวิทยาลัย เมื่อ
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เพื่อหาแนวทางในการจัดทํานโยบายการบริหารงานของสภามหาวิทยาลัย
การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา (กพร.)
มติ รับทราบ และใหเพิ่มเติมตามขอเสนอแนะในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
๖. ดวย รองศาสตราจารยวิชัย ประสิทธิ์วุฒิเวชช ไดขอลาออกจากเลขานุการคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ เนื่องจากมีภารกิจในการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร ทําใหไมสะดวก
ในการทํางานในตําแหนงดังกลาว มหาวิทยาลัยจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย
บุญรัตน พิมพาภรณ เปนเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
มติ เห็นชอบ
๗. ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจงเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
มติที่ประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๘/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ ไดมีมติให
มีการชวยเหลือและแกไขปญหาใหกับสถาบันอุดมศึกษาที่มีผลการประเมินกรณี “รอพินิจ” และ “ไม
รับรองมาตรฐาน” โดยเร็ว โดยใหสภาสถาบันอุดมศึกษา พิจารณาการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ และ
ใหการสงเสริมสนับสนุน การดําเนิน งานตามแผน เพื่อปรับปรุง คุณ ภาพโดยเรง ดว น แลว รายงานให
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ ทุก ๖ เดือน นับจากวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ จนถึงกําหนดที่ สมศ.
ใหปรับปรุงคุณภาพ(กรณี “กรณีรอพินิจ” ใหเวลา ๑ ป กรณี “กรณีไมรับรองมาตรฐาน” ใหเวลา ๒ ป) ซึ่งสภาได
มีมติอนุมัติแผนพัฒนาคุณภาพของคณะครุศาสตร และคณะวิทยาการจัด การ พรอมทั้ง รับทราบการ
ดําเนิน งานของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในการประชุมสภาครั้ง ที่ ๑/๒๕๕๓ วันที่ ๑๒ มกราคม
๒๕๕๓
ดังนั้น สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอรายงานผลการดําเนินงานตามแผน
ของทั้ง ๓ คณะ เพื่อเปนการรายงานผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๓
ใหสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ และในการนําเสนอครั้งตอไปใหคณะที่รอพินิจและไมรับรองมาตรฐาน
สรุปให รองศาสตราจารย ดร. ทนงศักดิ์ คุมไขน้ํา พิจารณากอนนําเขาทีป่ ระชุม และใหคณบดีคณะนั้น ๆ
หรือผูเกี่ยวของนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
มติ อนุมัติ
๘. จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ สภามหาวิทยาลัยได
มีมติเห็นชอบใหมหาวิทยาลัย ทํา MOU กับประเทศเวียดนาม มหาวิทยาลัยไดไปดําเนินการแลว ใน
ระหวางวันที่ ๑๙ – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ จึงใหที่ประชุมรับทราบ
มติ รับทราบ สวนการทํา MOU กับประเทศกัมพูชา ใหชะลอไวกอน

-๓๙. ตามที่ นางสาวนงลักษณ อานี ไดลาออกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณาจารย
และ ผูชวยศาสตราจารยวัฒนา มหาราช กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณาจารย ไดไป
ดํารงตําแหนงผูบริหาร นั้น เพื่อใหการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ เปนไปดวย
ความเรียบรอย กลุม ผูแทนคณาจารยในสภามหาวิทยาลัยไดคัดเลือกกันเอง ผูที่ไดรับการคัดเลือก คือ
ผูชวยศาสตราจารยเสาวนิตย แดงทองดี และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุวัติ คูณแกว จึงเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งตอไป
มติ เห็นชอบ ใหแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยเสาวนิตย แดงทองดี และ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุวัติ คูณแกว เปนคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ
๑๐. ศูนยการศึกษานอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ เกิดจากการที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
ใหกอตั้งเพื่อบริการการศึกษา และเพิ่มพูนความรูใหแกประชาชนของจังหวัดตาง มหาวิทยาลัยจึงเสนอ
รายงานการประเมินความพรอมการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง เพื่อจัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย
มติ อนุมัติ ใหจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง แบบจัดหองเรียนบางสวน
๑๑. ดวย สาขาวิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ได
เสนอโครงการจัดตั้งคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร ซึ่งไดผานที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยแลว เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓ และมีมติอนุมัติใหดําเนินการได จึงไดนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัย โดยไดดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการจัดตั้ง
สวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
มติ อนุมัติใหจัดตั้งคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร โดยแกไขปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะในที่ประชุม
๑๒. รางประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภท พนักงานประจําเดือนเต็มเวลา ที่ประชุมพิจารณาแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการพิจารณาประกาศดังกลาว ทั้งนี้ใหคณะอนุกรรมการประชุมเพื่อคัดเลือกประธาน และ
ดําเนินการพิจารณา รางประกาศ ดังกลาวดังมีรายชื่อตอไปนี้
๑. อาจารยประสิทธิ์ ไชยศรี
กรรมการ
๒. อาจารยชาญชัย สุขสกุล
กรรมการ
๓. นายธวัธชัย เอี่ยมศิรริ กั ษ
กรรมการ
๔. นายเฉลิมเกียรติ บุญมาก
กรรมการ
๕. ผูชวยศาสตราจารยวัฒนา มหาราช
กรรมการและเลขานุการ
มติ รับในหลักการ

-๔๑๓. รางประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ เรื่อง หลักเกณฑการเลื่อนเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะอนุกรรมพิจารณาประกาศดังกลาว ทั้งนี้ใหประชุมเพื่อ
คัดเลือกประธาน และดําเนินการพิจารณา รางประกาศดังกลาวดังมีรายชื่อตอไปนี้
๑. อาจารยประสิทธิ์ ไชยศรี
กรรมการ
๒. อาจารยชาญชัย สุขสกุล
กรรมการ
๓. นายธวัธชัย เอี่ยมศิริรักษ
กรรมการ
๔. นายเฉลิมเกียรติ บุญมาก
กรรมการ
๕. ผูชวยศาสตราจารยวัฒนา มหาราช
กรรมการและเลขานุการ
มติ รับในหลักการ

(ผูชวยศาสตราจารยธงชัย จันทรรุงเรือง)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

