สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐
ณ หองประชุมอินทผาลัม ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐
มีมติสําคัญสรุปได ดังนี้
๑. พิจารณาแตงตั้งรองอธิการบดี
มติ เห็นชอบ แตงตั้งรองอธิการบดี ดังมีรายชื่อดังตอไปนี้
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สําราญ ทาวเงิน
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สมใจ กงเติม
๓. รองศาสตราจารย ดร. ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์
๔. ผูชวยศาสตราจารยเกรียงไกร ทองจิตติ
๕. อาจารย ดร. ศิรินภา พรหมคํา
๖. อาจารยไพโรจน พรเจริญ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เปนตนไป
๒. พิจารณาแตงตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
มติ เห็นชอบ แตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยเกรียงไกร ทองจิตติ รองอธิการบดี เปนเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย
๓. พิจารณาแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
มติ เห็นชอบ แตงตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ดังนี้
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร. วินัย เชื่อมวราศาสตร
๒. อาจารยกฤษฎากรณ ยูงทอง
๓. อาจารยอมรรัตน ฉิมพลีนภานนท
๔. อาจารยประยูร ไชยบุตร
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย
คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๘

-๒๔. พิจารณาแตงตั้งรองประธานคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย
มติ เห็ น ชอบ แต ง ตั้ ง อาจารย ไ พโรจน พรเจริ ญ รองอธิ ก ารบดี เป น รองประธาน
คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย
๕. พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม และผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
มติ เห็นชอบ แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการ ดังนี้
๑. อธิการบดี
ประธานกรรมการ
๒. ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ
๓. ผูชวยศาสตราจารยเกรียงไกร ทองจิตติ กรรมการ จากผูแทนรองอธิการบดี
๔. อาจารย สิบโท ดร. พิศุทธิ์ บัวเปรม
กรรมการ จากผูแทนคณบดี
๕. อาจารยกฤษฎากรณ ยูงทอง
กรรมการ จากผูแทนคณาจารย
ในสภามหาวิทยาลัย
๖. อาจารยอมรรัตน ฉิมพลีนภานนท
กรรมการ จากผูแทนคณาจารย
ในสภามหาวิทยาลัย
๗. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ
๖. พิจารณาแตงตั้งเลขานุการ และผูชวยเลขานุการ คณะกรรมการพิจารณาตํา แหนงทาง
วิชาการ
มติ เห็นชอบ แตงตั้งเลขานุการ และผูชวยเลขานุการ คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง
วิชาการ ดังนี้
๑. รองศาสตราจารย ดร. ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์ รองอธิการบดี เปน เลขานุการ
๒. นางสุพรรณี ตั้งจิตเจริญกุล เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป เปน ผูชวยเลขานุการ
๗. พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย
มติ เห็นชอบ แตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย ดังนี้
๑. อธิการบดี
ประธานกรรมการ
๒. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
๓. นายกําพล วันทา
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
๔. นายธวัช กงเติม
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
๕. ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
กรรมการ
๖. อาจารย ดร. ศิรินภา พรหมคํา
กรรมการ
๗. อาจารย สิบโท ดร. พิศุทธิ์ บัวเปรม
กรรมการ
๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชัยณรงค ขันผนึก
กรรมการ

-๓๙. อาจารยกฤษฎากรณ ยูงทอง
๑๐. อาจารยประยูร ไชยบุตร
๑๑. วาที่รอยตรี วรชัย ศรีสมุดคํา
๑๒. นายขวัญชัย แกนไทย
๑๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สําราญ ทาวเงิน
๑๔. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

๘. พิจารณาเรื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ ๐๕๐๙(๕).๑๓/๙๓๕
ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐
มติ เห็นชอบ มอบหมายใหมหาวิทยาลัยเปนผูดําเนินการรายงานขอเท็จจริงกรณีรองเรียน
การเสนอขอโปรดเกลา ฯ แตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๙. พิจารณาหนังสือจากศาลปกครองนครสวรรค ในคดีหมายเลขดําที่ บ. ๖/๒๕๖๐ ระหวาง
ผูชวยศาตราจารย ดร.วินัย เชื่อมวราศาสตร ผูฟองคดี กับคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี กับพวกรวม
๒ คน ผูถูกฟองคดี
มติ เห็นชอบ มอบฉันทะ/มอบอํานาจให นายธานี ชูละออง (นิติกร) ดําเนินคดีปกครองแทน
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ในฐานะผูถูกฟองคดีที่ ๒ ทั้งนี้ ใหนายกสภามหาวิทยาลัยเปนตัวแทนและ
ลงลายมือชื่อมอบฉันทะ/มอบอํานาจแทนคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

(ผูชวยศาสตราจารยเกรียงไกร ทองจิตติ)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

