สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๓
ณ หองประชุมอินทผาลัม ชั้น ๒ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จากการประชุม สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ครั้ง ที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ กุม ภาพันธ
๒๕๖๓ มีมติสําคัญสรุปได ดังนี้
๑. พิจารณา (รา ง) ขอบังคับ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบูรณ วา ดวย พนักงานมหาวิทยาลัย
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ...
มติ เห็นชอบ (ราง) ในหลัก การขอบัง คับ มหาวิท ยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย พนัก งาน
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ... โดยมอบมหาวิทยาลัยพิจารณาตัดสินใจตามขอสังเกตของที่ประชุม
๒. พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
มติ อนุมัติ การเปลี่ยนแปลงอาจารย ผูรับ ผิดชอบหลัก สูตรวิท ยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิช า
วิทยาการคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ลําดับที่ ๔ จาก อาจารยประยูร ไชยบุตร เปลี่ยนเปน
อาจารยดวงจันทร สีหาราช เนื่องจาก อาจารยดวงจันทร สีหาราช มีผลงานทางวิชาการตรงเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
๓. พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๓)
มติ อนุมัติ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการธุร กิจ การคาสมัยใหม (หลัก สูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๓) ลําดับ ที่ ๓ จาก อาจารยวิไลพร วงษอิน ทร
เปลี่ยนเปน อาจารยวิญู พันโต เนื่องจาก อาจารยวิญู พันโต มีผลงานทางวิชาการตรงเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘

๒
๔. พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
มติ อนุมัติ การเปลี่ยนแปลงอาจารย ผูรับ ผิดชอบหลัก สูตรวิท ยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิช า
ชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ลําดับที่ ๕ จาก อาจารยปอแกว พรมเพชร เปลี่ยนเปน อาจารย
กานต แยมพงษ เนื่องจาก อาจารยปอแกว พรมเพชร ไดลาออกจากราชการ และอาจารยกานต แยมพงษ
มีผลงานทางวิชาการตรงเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
๕. พิจารณาอนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๓)
มติ อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๓) โดยให
เปดรับนักศึกษาและเปดการเรียนการสอน ตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษาที่ ๒๕๖๓ เปนตนไป
๖. พิจารณาอนุมัติหลักสูตรการแพทยแผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทยแผนไทย (หลักสูตร
ใหม พ.ศ. ๒๕๖๓)
มติ อนุมัติห ลัก สูตรการแพทยแผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทยแผนไทย (หลักสูตรใหม
พ.ศ. ๒๕๖๓) โดยใหเปดรับนักศึกษาและเปดการเรียนการสอน ตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษาที่ ๒๕๖๓
เปนตนไป
๗. พิจารณา (ราง) พระราชกฤษฎีกา วาดวย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐาน เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ พ.ศ. ...
มติ เห็นชอบ (ราง) พระราชกฤษฎีกา วาดวย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐาน เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ พ.ศ. ...
๘. พิจารณาทบทวนเงื่อนไขหลักฐานการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยหรือหลักฐานตอบรับการ
ตีพิมพเผยแพรตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ เรื่อง หลักเกณฑการเสนอรับทุนอุดหนุน
งานวิจัย งบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และสัญญารับทุน
ประเภทโครงการวิจัยสนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
มติ เห็นชอบเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหลักฐานการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยหรือหลักฐานตอบรับ
การตีพิม พเผยแพรตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ เรื่อง หลัก เกณฑการเสนอรับทุนอุดหนุน
งานวิจัย งบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และสัญ ญารับทุน
ประเภทโครงการวิจัยสนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สําหรับผูรับทุนที่
ไดดําเนินการสงบทความเพื่อรับการตีพิมพเผยแพร ไปยังวารสาร ซึ่งอยูในฐานขอมูลศูนยดัชนีการอางอิง
วารสารไทย (TCI) กลุม ๑ ตอมาถูกประกาศใหอยูในฐานขอมูลศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) กลุม ๒

๓

๙. พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย แทนตําแหนงที่วางลง
มติ เห็นชอบ แตง ตั้ง อาจารย ดร.ปาณิส รา คงปญ ญา คณบดีคณะวิท ยาการจัดการ เปน
คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย แทนตําแหนงที่วางลง
๑๐. พิ จ ารณากรอบการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๓
(๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔)
มติ เห็นชอบ กรอบการประเมินคุณภาพการศึก ษาภายใน ประจําปก ารศึก ษา ๒๕๖๓
(๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔)
๑๑. พิจารณางบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (งบแผนดิน)
มติ อนุมัติ งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (งบแผนดิน)

(อาจารย ดร.ศิรินภา พรหมคํา)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

