สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ณ หองประชุมอินทผาลัม ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน
๒๕๖๐ มีมติสําคัญสรุปได ดังนี้
๑. พิจารณาแผนงานบริการวิชาการแกสังคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
มติ เห็นชอบ แผนงานบริการวิชาการแกสังคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. พิจารณาแตงตั้งรองประธาน คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย
มติ เห็นชอบ แตงตั้ง อาจารยไพโรจน พรเจริญ เปนรองประธานคณะกรรมการอุทธรณและ
รองทุกขประจํามหาวิทยาลัย
๓. พิจารณาคาตอบแทนของผูดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารที่มิไดเปนขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา
มติ เห็ นชอบ กํ าหนดคาตอบแทน (คาจาง) ของ ผู ชวยศาสตราจารยดํ ารั สวิ ทย ปทุม มาศ
คณบดีคณะครุศาสตร ซึ่งเปนผูดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารที่มิไดเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
เดือนละ ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถวน) ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ จนถึงวันครบวาระการดํารงตําแหนง
คณบดี
๔. พิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย ที่ปรึกษาอธิการบดี พ.ศ. ....
มติ ไม เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาด วย ที่ปรึกษาอธิการบดี
พ.ศ. .... ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสามารถแตงตั้งที่ปรึกษาอธิการบดี โดยไมมีคาตอบแทน อธิการดีสามารถออกคําสั่ง
แตงตั้งได หากจะแตงตั้งที่ปรึกษาอธิการบดีโดยจายคาตอบแทน ตองจัดทํารายละเอียดความประสงค Term of
Reference (TOR) ใหชัดเจน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัส ดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

-๒๕. ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
มติ อนุมัติ การเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ดังนี้
๑. สาขาวิชาวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๙)
จาก อาจารยกฤติกา บูรณโชคไพศาล เปน อาจารยขนิษฐา ศรีนวล เนื่องจาก อาจารยกฤติกา บูรณโชคไพศาล
ขอลาศึกษาตอ
๒. สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ดังนี้
๒.๑ จาก อาจารย ดร. กาญจน คุม ทรั พย เป น อาจารย พรทวี กองรอย เนื่ องจาก
อาจารย ดร. กาญจน คุมทรัพย เปนอาจารยผูสอนสาขาวิชาชีววิทยา จึงใชศักยภาพ อาจารยพรทวี กองรอย แทน
๒.๒ จาก อาจารยชนากานต วิญญกุล เปน อาจารยพิณทิพย แกวแกมทอง เนื่องจาก
อาจารยชนากานต วิญญกุล ขอลาศึกษาตอ
๓. สาขาวิชาฟสิกส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) จาก ผูชวยศาสตราจารยสุพจน เกิดมี
เปน อาจารย ดร. เกรียงไกร ทิมศร เนื่องจาก ผูชวยศาสตราจารยสุพจน เกิดมี เกษียณอายุราชการ
๔. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) จาก อาจารยสุภาพร
วิสงุ เร เปน อาจารย ดร. ไพฑูรย สอนทน เนื่องจาก อาจารย ดร. ไพฑูรย สอนทน มีคุณวุฒิที่ตรงตามหลักสูตร
๖. ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
มติ อนุมัติ การเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร ดังนี้
๑. หลั ก สู ตรบริ ห ารธุ ร กิจ มหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการจั ดการทั่ วไป (หลัก สู ตรปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. ๒๕๕๕) ดังนี้
๑.๑ จาก อาจารย ดร. ชลั ย รั ต น จิ ร ชั ย เชาวนนท เป น อาจารย ดร. ณั ฎฐวั ฒ น
แซงภูเขียว เนื่องจาก อาจารย ดร. ชลัยรัตน จิรชัยเชาวนนท เสียชีวติ
๑.๒ จาก ผูชวยศาสตราจารย ดร. วินัย เชื่อมวราศาสตร เปน อาจารย ดร. แกวตา
ผิวพรรณ เนื่องจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร. วินัย เชื่อมวราศาสตร เปลี่ยนไปประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ
๑.๓ จาก อาจารย ดร. บุญชวย สุทธิรักษ เปน อาจารย ดร. กฤษติญา มูลศรี เนื่องจาก
อาจารย ดร. บุญชวย สุทธิรักษ เกษียณอายุราชการ
๒. หลักสูตรวิ ทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิ ชาวิทยาศาสตรศึกษา (หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. ๒๕๕๕) ดังนี้
๒.๑ จาก รองศาสตราจารย ดร. เบญจพร ศรี สุวรมาศ เปน อาจารย ดร. กาญจน
คุมทรัพย เนื่องจาก รองศาสตราจารย ดร. เบญจพร ศรีสุวรมาศ เกษียณอายุราชการ
๒.๒ จาก รองศาสตราจารยสุ วิทย วรรณศรี เปน อาจารย ดร. นั นทรั กษ รอดเกตุ
เนื่องจาก รองศาสตราจารยสุวิทย วรรณศรี เกษียณอายุราชการ

-๓๓. หลักสู ตรรั ฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลั กสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ดังนี้
๓.๑ จาก ผูชวยศาสตราจารย ดร. สนธยา ชมภู เปน อาจารย ดร. กฤษฎากรณ ยูงทอง
เนื่องจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร. สนธยา ชมภู พนจากการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
๓.๒ จาก ผูชวยศาสตราจารย ดร. แขขวัญ สุนทรศารทูล เปน อาจารย ดร. โดมธราดล
อนันตสาน เนื่องจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร. แขขวัญ สุนทรศารทูล ลาออกจากอาจารยประจําหลักสูตร
๔. หลักสูตรรั ฐประศาสนศาสตรดุ ษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ดังนี้
๓.๑ จาก ผูชวยศาสตราจารย ดร. สนธยา ชมภู เปน อาจารย ดร. กฤษฎากรณ ยูงทอง
เนื่องจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร. สนธยา ชมภู พนจากการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
๓.๒ จาก ผูชวยศาสตราจารย ดร. แขขวัญ สุนทรศารทูล เปน อาจารย ดร. โดมธราดล
อนันตสาน เนื่องจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร. แขขวัญ สุนทรศารทูล ลาออกจากอาจารยประจําหลักสูตร

(อาจารย ดร. ศิรินภา พรหมคํา)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

