สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
ครั้งที่ ๔ /๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔
มีมติสําคัญสรุปไดดังนี้
๑. ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ไดดําเนินการประกาศและเลือกตั้งประธานสภาคณาจารยและ
ขาราชการ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๔ นั้น ผูไดรับการเลือกตั้งใหเปนประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
คือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
มติ รับทราบ
๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ไดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
ในอนาคต เมื่อวันที่ ๗ – ๙ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรม Town In Town จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใหบุคลากรทุกฝายของมหาวิทยาลัยไดระดมและรับฟงความคิดเห็นแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต
นั้น มหาวิทยาลัยจึงสรุปรายผลการดําเนินงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยใน
อนาคต โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมอบใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร และผูแทนคณาจารย
เผยแพรรายงานโครงการสัมมนาใหกับหนวยงานในมหาวิทยาลัย
มติ รับทราบ
๓. เพื่อใหการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยบริหารงานดวยความคลองตัว เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนการแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ โดย
เสนอให งานกิจการสภามหาวิทยาลัย งานประกันคุณภาพการศึกษา และ งานบัณฑิตวิทยาลัย ขึ้นเปน “สํานักงาน”
มติ อนุมัติ งานบัณฑิตวิทยาลัย ใหเปน โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย งานประกันคุณภาพ
การศึกษาใหนํากลับไปทบทวนรายละเอียดตาง ๆ และนําเขาทีป่ ระชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งตอไป สวนงานกิจการ
สภามหาวิทยาลัยใหอยูคงเดิม
๔. ตามที่ สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ ไดมีมติใหนํา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๔ กลับไปทบทวน
และแกไขตามรายละเอียดตาง ๆ ตามที่ สกอ. ไดใหขอเสนอแนะมาแลว
มติ อนุมัตใิ นหลักการ แกไขตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และยังไมใหเปด
การเรียนการสอนจนกวา สกอ. รับทราบการเปดหลักสูตร โดยมอบใหรองอธิการบดีฝายวิชาการแจงหนวยงานที่
เกี่ยวของ
๕. เพื่อใหผูเรียนที่ความเชี่ยวชาญในเนื้อหาภาษาอังกฤษ และมีศกั ยภาพในการใชภาษาเพื่อพัฒนาตน พัฒนา
งาน และพัฒนาทองถิ่น มีความคิดในเชิงบวกและมีเจตคติที่ดีตอภาษาและวัฒนาธรรมไทยและตางชาติ โดยใช
กระบวนการแสวงหาความรูที่เปนระบบ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๓
มติ อนุมัติ และใหเสนอ สกอ. รับทราบตอไป

-๒๖. ตามที่ คณะครุศาสตรไดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบทั่วไป ปการศึกษา ๒๕๕๔
โดยมีการสอบขอเขียนวัดความถนัดทางวิชาชีพครู และการสอบเฉพาะสาขาวิชาหรือวิชาเอก เมื่อวันที่ ๑ เมษายน
๒๕๕๔ และไดมีการรับรายงานตัว เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๔ แลวนั้น ปรากฏวามีจํานวนนักศึกษาที่ตองการ
เรียนในหลักสูตร ค.บ. ๕ ป จํานวน ๖๓๖ คน คณะครุศาสตร จึงขอความอนุเคราะหมหาวิทยาลัย เปดรับ
นักศึกษาในรอบทั่วไป
มติ อนุมัติ ใหคณะครุศาสตร เปดรับนักศึกษาในรอบทั่วไป
๗. เพื่อใหการบริหารงานพนักงานในมหาวิทยาลัย เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
จึงเสนอ ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งพนักงาน
ในมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๔
มติ อนุมัติ แกไขตามขอเสนอของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
๘. เพื่อใหการบริหารงานมหาวิทยาลัย เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ จึงเสนอ ราง
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย การบังคับบัญชาขาราชการ พนักงาน และลูกจาง พ.ศ. ๒๕๕๔
ดังรายละเอียดประกอบวาระการประชุม
มติ อนุมัติ แกไขตามขอเสนอของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
๙. เพื่อบัณฑิตสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพเปนที่นาพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทั้งในดานวิชาการ
และคุณธรรม จริยธรรม จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัตงิ บประมาณรายจายนอกงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิต (รป.ด.) และ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต (รป.ม.) รุนที่ ๕
มติ อนุมัติ
๑๐. ดวย สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอเสนอการอนุมัติผูสําเร็จการศึกษามหาบัณฑิต ซึ่งได
ผานที่ป ระชุม สภาวิชาการ แลวเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๔ ที่ป ระชุม เห็นชอบใหเ สนอสภามหาวิท ยาลัย
เพื่อพิจารณาอนุมัติการใหปริญญามหาบัณฑิต ดังนี้
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ
จํานวน ๒ คน
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา จํานวน ๑๒ คน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขานโยบายสาธารณะ
จํานวน ๑๔ คน
รวมทั้งสิ้น ๒๘ คน
มติ อนุมัติ ใหปริญญามหาบัณฑิต จํานวน ๒๘ คน
๑๑. ตามที่ มหาวิทยาลัยจะดําเนินการเปดรับสมัครนักศึกษาและผูสนใจ เพื่อเขาศึกษาในระดับมหาบัณฑิต
เรียนเฉพาะวันเสาร – อาทิตย ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔ ทั้งนี้ จะรับสมัครตั้งแตบัดนี้ ถึงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔
จึงขอเสนอใหสภามหาวิทยาลัยรับทราบ โดยมีหลักสูตรที่เปดรับสมัครดังนี้
๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป จํานวน ๓๐ คน
๒. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม จํานวน ๒๐ คน
๓. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณพิต จํานวน ๙๐ คน
- สาขานโยบายสาธารณะ
- สาขาการบริหารงานทองถิ่น
มติ อนุมัติ

-๓๑๒. ตามที่มหาวิทยาลัยจะทําการกอสรางอาคารครุศาสตรและปฏิบัติการ ขนาด ๕ ชั้น พื้นที่ใชสอย
ประมาณ ๙๐๐๐ ตารางเมตร มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานประกอบอาคารไดตามแบบ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย
อนุมัตขิ อกําหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) โครงการกอสราง อาคารคณะครุศาสตรและปฏิบัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
มติ อนุมัติ ขอกําหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) โครงการกอสราง
อาคารคณะครุศาสตรและปฏิบัตกิ าร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ และ อนุมัติงบประมาณในการออกแบบ
เปนเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท
๑๓. เพื่อการจัดการความรูเรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียงของภูมิปญญาทองถิ่นภายในจังหวัดเพชรบูรณและ
จังหวัดอื่น ๆ เขาในระบบฐานขอมูล เพื่อรวบรวมองคความรูจากหนวยงานตาง ๆ ทั้งในภายในและภายนอกที่ปฏิบัติ
และสงเสริมสนับสนุนแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียง จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติจัดตั้งสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง
ที่ประชุมพิจารณาแลว อนุมัติ โครงการจัดตั้งสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง สวนงบประมาณ เบื้องตนใหมหาวิทยาลัย
จัดสรรใหตามความจําเปน โดยเสนอรายละเอียดงบประมาณตอสภามหาวิทาลัยในการประชุมครั้งตอไป
มติ เห็นชอบ
๑๔. ตามที่กรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย ในสวนของสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย
ไดหมดวาระลง คณะกรรมการบริหารงานบุคคลไดพิจารณาคัดเลือกตัวแทนคณาจารยแลว จึงเสนอสภา
มหาวิทยาลัย แตงตั้งบุคคลใหเปนกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยจากกลุมผูแทนคณาจารยใน
สภามหาวิทยาลัย คือ อาจารยสุวัฒน บุศยเมือง และ อาจารยมณีรักษ กาญจนรางกูร
มติ เห็นชอบ
๑๕. คําพิพากษา ศาลปกครองพิษณุโลก คดีหมายเลขดําที่ ๘๑/๒๕๕๒ คดีหมายเลขแดงที่ ๘๐/๒๕๕๔
กรณี นายกสภามหาวิทยาลัย ไดมหี นังสือขอใหสํานักงานคดีปกครองพิษณุโลก จัดพนักงานอัยการแกตางคดีให สภา
มหาวิทยาลัย ที่ ๑ นายกสภามหาวิทยาลัย ที่ ๒ รศ.ดร.เปรื่อง จันดา ที่ ๓ ผูถูกฟอง ซึ่งถูก ผศ.ดร.รังสรรค เพ็งพัด
กับพวก ผูฟองคดี เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจาหนาที่ของรัฐออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมายและละเลยตอ
หนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ โดยขอใหศาลปกครองมีคําพิพากษาหรือมีคําสั่ง ดังรายละเอียดทราบ
แลวนั้น
ศาลปกครองพิษณุโลก พิพากษาใหเพิกถอนมติของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในการประชุมนัดพิเศษ เมื่อ
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ที่แต ง ตั้ง ผูถูก ฟ องคดีที่ ๓ เปนรัก ษาราชการแทนอธิ ก ารบดี ตั้ง แตวัน ที่ ๑๓
พฤษภาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีมติสวนคําขอนอกจากนี้ให
ยก ทั้ง นี้ พนักงานอัยการ สํานักงานคดีป กครองพิษณุโ ลก พิจารณาแลวเห็นวา คําพิพากษาของศาลปกครอง
พิษณุโลก ดังกลาวชอบดวยผลขอบังคับและกฎหมายแมอุทธรณไปก็ยากที่จะชนะคดีได มีคําสั่งไมอุทธรณ หากจะ
อุท ธรณใหแจง ใหสํานัก งานคดีป กครองพิษณุโลก พรอมดวยเหตุผ ลที่จะสามารถทําใหชนะคดีได ภายในวันที่ ๘
เมษายน ๒๕๕๔ ซึ่งศาลปกครองจะไมอนุญาตใหขยายเวลาอุทธรณ เนื่องจากไมมีกฎหมายกําหนดใหอํานาจไว
มติ รับทราบ และ ไมอุทธรณ
๑๖. คําพิพากษา ศาลปกครองพิษณุโลก คดีหมายเลขดําที่ ๔๓๑/๒๕๕๒ คดีหมายเลขแดงที่ ๘๑/๒๕๕๔
ระหวาง รศ.ดร.เปรื่อง จันดา ผูฟองคดี สภามหาวิทยาลัยที่ ๑ ผศ.ดร.ธวัชชัย นาคะบุตร ที่ ๒ ผูถูกฟองคดี เรื่อง
พิพาทเกี่ยวกับการที่เจาหนาที่ของรัฐออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย ผูฟองคดี มีหนังสือลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม
๒๕๕๒ ขอใหศาลปกครองมี คําพิพากษาหรือมีคําสั่ง ดังรายละเอียดทราบแลวนั้น ศาลไดมีคําสั่งยกคําขอทุเลาการ
บังคับตามคําสั่งทางปกครองของผูฟองคดี เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ ศาลออกนั่งพิจารณาคดี เมื่อวันที่ ๘
มีนาคม ๒๕๕๔ โดยไดรับฟงสรุปขอเท็จจริงของตุลากรเจาของสํานวนและคําแถลงการณดวยวาจาของตุลาการ
ผูแถลงคดี รวมทั้งไดตรวจพิจารณาสํานวนคดี กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของดวยแลว ศาลพิพากษายกฟอง
มติ รับทราบ

-๔๑๗. สถาบันคลังสมอง เรียนเชิญอธิการบดีเขารวมหลักสูตร ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา
รุน ๕ รวม ๖ วัน ระหวางวันที่ ๔ พฤษภาคม ถึง ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ -๑๖.๓๐ น. ณ
หองจามจุรี ๑ ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู ประสบการณระหวางผูเขารวมหลักสูตรในดานธรรมาภิบาลในการกํากับดูแลมหาวิทยาลัย บาบาทหนาที่ของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตลอดจนเพื่อใหผูเขารวมหลักสูตรไดแสดงความคิดเห็น และขอเสนอแนะตาง ๆ ในการ
กํากับดูแลมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาผูเขารวมหลักสูตร
มติ รับทราบ เสนอใหอธิการบดี เขารวมหลักสูตรธรรมาภิบาล เพื่อการพัฒนา
อุดมศึกษา รุน ๕
๑๘. งานคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ สรุปรายงานการรับ – จาย เงินนอกงบประมาณ
ประกอบดวย เงินบํารุงการศึกษาสําหรับปวงชน (กศ.ปช.) และเงินบํารุงการศึกษามหาบัณฑิต (ป.โท) ประจําเดือน
กุมภาพันธ ๒๕๕๔ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
มติ รับทราบ
๑๙. ตามที่ กองนโยบายและแผน ไดขอขยายระยะเวลาการใชงบประมาณเหลื่อมประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๓ ไมเกิน ๖ เดือน ตั้งแต ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ ซึ่งไดสิ้นสุดโครงการแลวนั้น แตยัง
มีโครงการที่อยูระหวางดําเนินการ เพื่อใหการดําเนินการเปนไปดวยความตอเนื่อง กองนโยบายและแผน จึงขออนุมัติ
สภามหาวิทยาลัยขยายระยะเวลาการใชงบประมาณเหลื่อมประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ไปอีก ๖ เดือนตั้งแต
วันที่ ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
มติ อนุมัติ
๒๐. ตามที่ ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ไดประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน
๒๕๕๔ ที่ป ระชุ ม มีค วามกัง วลในเรื่ อง การประเมินคุ ณภาพการศึ ก ษา การเปดศู นย ใหก ารศึ ก ษาภายนอก
มหาวิท ยาลัย ที่ถูกปดไปชั่วคราว ใหพิจารณากอนที่มหาวิทยาลัยอื่นจะมาเปดสอนแทน และ มีขอเสนอแนะให
สภาคณาจารยเปนหนวยงานหนึ่ง ของมหาวิทยาลัย เพื่อใหสามารถรองรับการจัดสรรงบประมาณดําเนินการได
ดังรายละเอียดประกอบวาระการประชุม
มติ รับทราบ มอบผูบริหารมหาวิทยาลัยรับไปพิจารณา
๒๑. กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ครั้งตอไป คือ วันศุกรที่ ๒๐ พฤษภาคม
๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หองประชุมอินทผาลัม สํานักงานอธิการบดี และ ในเดือน มิถุนายน ๒๕๕๔ เปน
วันศุกรที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลาและสถานที่เดียวกัน
มติ รับทราบ

(ผูชวยศาสตราจารยธงชัย จันทรรุงเรือง)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

