สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓
เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๓
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่
๑๒ มกราคม ๒๕๕๒ มีมติสําคัญสรุปไดดังนี้
๑. ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๒
มีมติใหดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ ที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๒
เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ และใหคณะที่มีผลการประเมิน “รอพินิจ” และ “ไมรับรองมาตรฐาน”
นําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ คณะครุศาสตร รายงานใหสภามหาวิทยาลัย
รับทราบและพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนั้น
มติ อนุมัติแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ คณะครุศาสตร
พรอมทั้ง รับทราบการดําเนินการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
๒. มหาวิทยาลัย ไดดําเนินการใหมีการเลือกตั้งในกลุมรองอธิการบดี ตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย หลักเกณฑและวิธีการไดมาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
ผูดํารงตําแหนงผูบริหาร พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๔ (๑) เพื่อทําหนาที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทน
ผูบริหาร ในกลุมรองอธิการบดี ปรากฏวา ผูไดรับการคัดเลือก คือ นายสุเมธ ธรรมาภิมุข
มติ เห็นชอบ
๓. ดวยศาลปกครองพิษณุโลก คดีหมายเลขดําที่ ๔๓๑/๒๕๕๒ รศ.ดร.เปรื่อง จันดา ไดฟองคดี
สภามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ ที่ ๑ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย นาคะบุตร ที่ ๒ ผูถูกฟองคดี
กรณีผูฟองคดีไดยื่นฟองผูถูกฟองคดีทั้งสองตอศาล โดย
๑. ขอใหมคี ําสั่งหรือคําสั่งเพิกถอนมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๒
เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ เฉพาะที่มีมติเห็นชอบให ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย นาคะบุตร
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ รักษาราชการแทนอธิการบดี และมีคําขอใหศาลกําหนดคําขอทุเลาการบังคับตามกฎ
หรือคําสั่งศาลทางปกครอง
๒. ขอใหมีคําพิพากษาหรือคําสั่งคุมครองชั่วคราว ใหผูฟองคดีเปนผูรักษาราชการแทน
อธิการบดี ตามมติในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๒
ศาลปกครองพิษณุโลก จึงมีคําสั่งใหสภามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณไปใหถอยคํา
ตอศาล เพื่อประกอบคําขอทุเลาการบังคับดังกลาว โดยนัดไตรสวนในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๓ ที่
ศาลปกครองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ที่ประชุมจึงมีมติมอบหมายใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ ไปใหถอยคําตอศาล มีรายชื่อดังนี้
๑. นายมณฑล สนามชัยสกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๒. ดร. พิษณุ กันแตง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๓. นายเฉลิมเกียรติ บุญมาก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
มติ เห็นชอบ

-๒๔. เนื่องจากไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิชุดใหม มหาวิทยาลัยจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตัง้ ประธานคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ที่ประชุมไดมีมติให รองศาสตราจารยดร.สมพร ไชยะ เปนประธาน
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
มติ เห็นชอบ
๕. เนื่องจาก ผูชวยศาสตราจารยเกรียงศักดิ์ ภัทรพงศพันธ ไดขอลาออกจากเลขานุการ
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ เพื่อเปดโอกาสใหผูบริหารชุดใหมไดเขามาปฏิบัติหนาที่
ดังกลาว ที่ประชุมจึงมีมติ ใหรองศาสตราจารยวิชัย ประสิทธิวุฒิเวชช เปนเลขานุการคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
มติ เห็นชอบ
๖. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๒
มติ นํากลับไปทบทวนอีกครั้งหนึ่ง และนําเขาสภามหาวิทยาลัยครั้งตอไป โดยให
ผูที่เกี่ยวของมานําเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
๗. มาตรการและแนวทางการนําเสนอรางพระราชกฤษฏีกาวาดวยปริญญาใน สาขาวิชาครุยวิทย
ฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ไดแจงมหาวิทยาลัย และนายกสภามหาวิทยาลัย เพื่อซักซอมและทําความเขาใจเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการเสนอพระราชกฤษฏีกา / ขอบังคับ / ประกาศวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงที่ถูกตอง เพื่อแกปญหามิใหมีผล
ยอนหลังตามมติ ครม.
มติ เห็นชอบ
๘. ตามที่ สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติ (ราง) พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษร
ยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณฯ แลวเมื่อการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๒ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ และมหาวิทยาลัยได
จัดสง (ราง) พระราชกฤษฎีกาฯ ให สกอ. แลว แตมีความไมสอดคลองของชื่อปริญญาในสาขาวิชา
นิเทศศาสตรบัณฑิตในหลักสูตรและในรางพระราชกฤษฏีกา ฯ เพราะหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
เปน “หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร” ในขณะที่ (ราง) พระราชกฤษฎีกาฯ กําหนด
เปน “หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร” ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงไดปรับปรุงหลักสูตร
ใหสอดคลองกับ (ราง) พระราชกฤษฎีกาฯ โดยเปลี่ยนชื่อหลักสูตรจากเดิมคือ “หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร” เปน “หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร” ซึ่งสภา
มหาวิทยาลัย ไดอนุมัติแลว และ สกอ. รับทราบแลวเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ดังนั้น ในขณะนี้
ชื่อสาขาวิชาในเอกสารหลักสูตรทุกหลักสูตร และชื่อสาขาวิชาใน (ราง) พระราชกฤษฎีกาฯ มีความ
สอดคลองกันแลว จึงเสนอขอใหสภามหาวิทยาลัย ไดพิจารณาเห็นชอบ (ราง) พระราชกฤษฎีกาฯ เพื่อ
มหาวิทยาลัยฯ จะไดสงให สกอ. พิจารณาดําเนินการตอไป
มติ เห็นชอบ

-๓๙. ตามที่ คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ไดครบวาระลง ตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ พ .ศ. ๒๕๔๗
ขอ ๔ (๓) กรรมการสภาวิชาการ ซึ่งแตงตัง้ จากผูทรงคุณวุฒิและบุคคลภายนอก ฯ พรอมทั้ง มหาวิทยาลัยได
จัดทําบัญชีรายชื่อ พรอมประวัติและขอมูลรายละเอียดของผูถูกเสนอชื่อกรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ เสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา นั้น ทีป่ ระชุมไดพิจารณาเห็นชอบบุคคลดังตอไปนี้ เปนกรรมการสภาวิชาการ
ผูทรงคุณวุฒิ
๑. รองศาสตราจารย ดร.ปพฤกษ อุสาหะวาณิชกิจ
๒. รองศาสตราจารย ดร.วิชัย แหวนเพชร
๓. รองศาสตราจารย ดร.โกสุม สายใจ
๔. รองศาสตราจารยธีรวัฒน นาคะบุตร
๕. รองศาสตราจารย ดร.สําราญ มีแจง
มติ เห็นชอบ
๑๐. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ไดพิจารณา การปฏิบัติหนาที่ของนายกสภา
มหาวิทยาลัย โดยไดรวมกันพิจารณาเอกสารที่เกี่ยวของ ดังตอไปนี้
๑. บันทึกขอความ เรื่อง ขอใหมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ที่
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตั้งแตหนึ่งในสี่ของจํานวนกรรมการทั้งหมดรองขอ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม
๒๕๕๒ แตนายกสภามหาวิทยาลัย ไมยอมเรียกประชุมตามขอบังคับฯ
๒. หนังสือขอความอนุเคราะหใหลงนามในคําสั่งแตงตั้งผูรักษาราชการแทนอธิการบดี
และรองอธิการบดี ตามมติสภามหาวิทยาลัย แตนายกสภามหาวิทยาลัยไมยอมลงนาม และกลาวหาวา
เปนการกระทําที่ผิดกฎหมายทั้งทางแพงและอาญา
๓. หนังสือเชิญประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๒ และ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ ที่
นายกสภามหาวิทยาลัย ปฏิเสธการเขารวมประชุม และสั่งงดการประชุมโดยไมมีเหตุอันควร
๔. บันทึกขอความ เรื่อง คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการขัดกับกฎหมาย
ที่รองศาสตราจารย ดร. เปรื่อง จันดา สงถึงนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๒
แตนายกสภามหาวิทยาลัย ไมยอมนําเขาพิจารณาในสภามหาวิทยาลัย กลับสั่งให รองศาสตราจารย
ดร.เปรื่อง จันดา ปฏิบัติหนาที่รักษาราชการแทนอธิการบดี และแจงให ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย
นาคะบุตร หยุดปฏิบัติหนาที่ โดยที่นายกสภามหาวิทยาลัย ไมมีอํานาจ
๕. บันทึกขอความ เรื่อง ขอใหพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย ขาราชการ
ที่นายกสภามหาวิทยาลัยสงถึงเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๒
โดยใชผลการตรวจสอบขอเท็จจริงของคณะกรรมการ ที่ยังไมผานการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย
๖. หนังสือ ที่ ศธ. ๐๕๓๙ /พิเศษ เรื่อง ขอใหพิจารณาแกไขปญหาการบริหารงาน ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ที่นายกสภามหาวิทยาลัยสงถึงเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ โดยใชขอความอันเปนเท็จวา “สภามหาวิทยาลัยขอใหทาน
ไดพิจารณาแตงตั้งบุคคลเพื่อทําการสอบขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น”

-๔ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยไดพิจารณากันอยางกวางขวางและรอบครอบแลวเห็นวา นายก
สภามหาวิทยาลัยไดละเวนการปฏิบัติหนาที่ โดยการไมเรียกประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อ พิจารณาแกไข
ปญหาการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ทั้งยังปฏิเสธการลงนามในคําสั่งสภามหาวิทยาลัย และอางมติ
สภามหาวิทยาลัยในเรื่องซึ่งยัง ไมมีการนําเขาพิจารณาในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย แตอยางใด ทําให
สภามหาวิทยาลัย ไดรับความเสียหายเปนอยางมาก การปฏิบัติหนาที่ของนายกสภามหาวิทยาลัย ดังกลาว
ที่ประชุมจึงเห็นสมควรที่จะดําเนินการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๗
(๕) จึง ได มีการลงมติใ หน ายกสภามหาวิท ยาลัย พน จากตําแหนง นายกสภามหาวิทยาลัย โดยวิ ธี
ลงคะแนนแบบเปดเผย ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทาที่มีอยู จํานวน ๒๑ คน
มาประชุม ๑๗ คน ลงมติใหน ายกสภามหาวิทยาลัย พนจากตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท ทั้ง ๑๖ คน โดยประธานที่ประชุมไมไดออกเสียง
มติ เห็นชอบ

(ผูชวยศาสตราจารยกิต บุญเอก)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

