สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
ครั้งที่ ๑๔ /๒๕๕๓
เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ครั้งที่ ๑๔/ ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม
๒๕๕๓ มีมติสําคัญสรุปไดดังนี้
๑. พิจารณาคัดเลือกรักษาราชการแทนอธิการบดี
ตามที่ ดร.พิษณุ กันแตง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดครบกําหนดการเปน
ผูรักษาราชการแทนอธิการบดีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามความมาตรา ๓๓
วรรคสอง ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ เพื่อใหการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณเปนไป
อยางตอเนื่องดวยความเรียบรอย ในระหวางที่ยังไม มีผูดํารงตําแหนงอธิการบดี ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ไดพิจารณากลั่นกรองผูสมควรดํารงตําแหนงรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
โดยเสนอชื่อ รองศาสตราจารย ดร.ทนงศักดิ์ คุมไขน้ํา เปนผูสมควรดํารงตําแหนงรักษาการอธิการบดี
มหาวิทยาลัย ตั้งแต วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เปนตนไป ทั้งนี้ ตองไมเกิน ๑๘๐ วัน
มติ เห็นชอบ
๒. พิจารณาคัดเลือกรองอธิการบดี
เพื่อใหการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณที่อยูในอํานาจและหนาที่
ของอธิการบดี เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สอดคลองกับนโยบายและวัตถุประสงค
ของทางราชการและมหาวิทยาลัย ฯ จึงมีมติใหแตงตั้ง รองอธิการบดี เพื่อปฏิบัติหนาที่ราชการตามที่
ผูรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณมอบหมาย ดังมีรายชือ่ ตอไปนี้
๑. ผูชวยศาสตราจารยจินตนา สนามชัยสกุล
๒. ผูชวยศาสตราจารยธงชัย จันทรรุงเรือง
๓. ผูชวยศาสตราจารยประยูร ลิ้มสุข
๔. ผูชวยศาสตราจารยเพ็ญจันทร สังขแกว
๕. ผูช วยศาสตราจารย ดร.รังสรรค เพ็งพัด
๖. ผูชวยศาสตราจารยวัฒนา มหาราช
๗. อาจารยสุเมธ ธรรมาภิมุข
มติ เห็นชอบ
๓. พิจารณาคัดเลือกเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เพื่อใหงานสภามหาวิทยาลัย เปนไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น
รองศาสตราจารย ดร.ทนงศักดิ์ คุมไขน้ํา รักษาราชการแทนอธิการบดี จึงเสนอ ผูชวยศาสตราจารยธงชัย
จันทรรุงเรือง เปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
มติ เห็นชอบ

-๒๔. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ เรื่อง อัตราเงินคาตอบแทนของผูดํารงตําแหนง
ประเภทผูบริหารที่มิไดเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
ประกอบกับขอ ๔ ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ จึงกําหนดอัตราเงินคาตอบแทนของ
ผูดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารที่มิไดเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในตําแหนงอธิการบดี
คือ รองศาสตราจารย ดร.ทนงศักดิ์ คุมไขน้ํา ใหไดรับเงินคาตอบแทนในอัตราเดือนละหกหมื่นบาท
มติ เห็นชอบ
๕. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณั ฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร
ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ไดอนุมัติหลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.) นั้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณาแลว
มีขอสังเกต ๒ ประเด็น คือ
๑. เกณฑการสําเร็จการศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวยการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ในสวนที่เกี่ยวกับเกณฑสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกไมสอดคลอง
กับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
๒. หลั ก สูต รข างต น ยั ง ไม ไ ด ดํา เนิน การให เป น ไปตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งมีผลบังคับใช เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม
๒๕๕๒
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.) ไดดําเนินการ
แกไขเรียบรอยแลว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติ
มติ อนุมัติ
๖. ขออนุมัติการใหปริญญาและประกาศนียบัตร
ดวย สภาวิชาการ ไดพิจารณาอนุมัติผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และเห็นชอบใหเสนอ
รายชื่อผูสําเร็จการศึกษา ตอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร
จํานวนทั้งสิ้น ๔๘๘ คน
๑.ผูสําเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๓ ระดับปริญญาตรี จํานวน ๑๓๖ คน
ผูสําเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๓ ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๓๗ คน
๒.ผูสําเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ ระดับปริญญาตรี จํานวน ๕๘ คน
ผูสําเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๙๙ คน
๓.ผูสําเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ระดับปริญญาตรี จํานวน ๙๓ คน
ผูสําเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๖๕ คน
มติ อนุมัติ มอบสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตรวจสอบความถูกตอง

-๓๗. ขออนุมัติการใหปริญญามหาบัณฑิต
คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ไดพิจารณาอนุมัติผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ
สภาวิชาการ ไดพิจารณากลั่นกรองผูสําเร็จการศึกษาดังกลาว โดยเห็นชอบใหเสนอรายชื่อผูสําเร็จ
การศึกษาตอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการใหปริญญามหาบัณฑิต จํานวนทั้งสิ้น ๖๒ คน
๑. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา จํานวน ๑๑ คน
๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา จํานวน ๒ คน
๓. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขานโยบายสาธารณะ จํานวน ๑๕ คน
๔. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต สาขาการบริหารงานทองถิ่น จํานวน ๓๔ คน
มติ อนุมัติ มอบสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตรวจสอบความถูกตอง
๘. การลาออกจากนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณของศาสตราจารย ดร.สุธรรม อารีกุล
มหาวิทยาลัยไดรับโทรสารอยางไมเปนทางการ จากสํานักสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ หนังสือที่
ศธ.๐๕๓๙/พิเศษ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เรื่อง ขอลาออกจากนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ ของ ศาสตราจารย ดร.สุธรรม อารีกุล นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ จึงเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ รับทราบ และยืนยันมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม
๒๕๕๓
๙. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย คณะกรรมการอุทธรณ และรองทุกข
ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ พ.ศ. ๒๕๕๓
เพื่อใหสอดคลองและดําเนินการ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการอุทธรณโทษ
ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือนลดขั้นเงินเดือน ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยจึงจัดทํา
ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย คณะกรรมการอุทธรณ และรองทุกข ประจํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ อนุมัติ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย คณะกรรมการอุทธรณ และ
รองทุกข ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ พ.ศ. ๒๕๕๓ และมอบรักษาการอธิการบดีเสนอรายชื่อ
คณะกรรมการฯ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งตอไป
๑๐. พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณี รองเรียนขอความเปนธรรม
ตามบันทึกขอความ เรื่อง รองเรียนขอความเปนธรรม ของ ผูชวยศาสตราจารยสรวงพร
กุศลสง ขอใหมีมติทบทวนในเรื่องการใชอํานาจหนาที่ของผูบริหารในการออกคําสัง่ ที่ไมเปนธรรมที่
ขัดตอหลักธรรมาภิบาล ระเบียบ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ และเพื่อมิใหเกิดความเสื่อมเสีย
แกเกียรติของผูปฏิบัติงานที่มีความตั้งใจทํางานเพื่อมุงหวังใหมหาวิทยาลัยไดประสบความสําเร็จดาน
ประกันคุณภาพการศึกษา จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

-๔มติ ใหนําเขาคณะกรรมการอุทธรณ และรองทุกข ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
ดําเนินการ
๑๑. ขอรองทุกข ของ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรพงษ จรัสโรจนกุล
ดวย ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรพงษ จรัสโรจนกุล สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ ไดขอโอนไปเปนขาราชการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยมีหนังสือตอบรับ
การรับโอน ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และมีประกาศใหไปรายงานตัว ภายในวันที่ ๑๘
พฤศจิกายน ๒๕๕๓ หากพนกําหนดเวลาถือวาไมประสงคจะรับโอน แตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
ไดทําหนังสือแจงมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ไปหลังเวลา ๑๖.๓๐ น.ของวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครจึงรับโอนบุคคลอื่นแทน จึงเกิดความเสียหายแก ผูชวยศาสตราจารย ดร.
สุรพงษ จรัสโรจนกุล และไมไดรับความเปนธรรมตอ การปฏิบัติงานในหนาที่ของ ดร.พิษณุ กันแตง
รักษาราชการแทนอธิการบดี และมีผูรวมกระทําความเสียหายดวย คือ นางปาณิสรา คงปญญา คณบดีคณะ
วิทยาการจัดการ ซึ่งรวมใหขอมูลเกินขอบเขต อํานาจหนาที่กอใหเกิดความเสียหาย จึงเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา
มติ ใหนําเขาคณะกรรมการอุทธรณ และรองทุกข ประจํามหาวิทยาลัยดําเนินการ
๑๒. การจายเงินคาตอบแทนตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๓
เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ ใหผูรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสํานักงาน
อธิการบดี ไดรับเงินคาตอบแทนตําแหนงฯ โดยเบิกจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย จึงเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
มติ เห็นชอบ
๑๓. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓
ดวย สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เสนอ ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่ง ราง ดังกลาวไดผานที่ประชุมสภาวิชาการ
เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ แลว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ
มติ อนุมัติ
๑๔. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓
ดวย สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เสนอ ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ วาดวย คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่ง ราง ดังกลาวไดผานที่ประชุมสภาวิชาการ
เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ แลว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ
มติ อนุมัติ

-๕๑๕. ตารางกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจําป ๒๕๕๔
เพื่อใหการประชุมดําเนินไปดวยความสะดวกและเรียบรอย งานกิจการสภามหาวิทยาลัย
จึงเสนอตารางกําหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจําป ๒๕๕๔ เพื่อสภามหาวิทยาลัยรับทราบ
มติ รับทราบ
๑๖. รายงานการเงินระบบบัญชีเกณฑคงคาง ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓
งานคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ สรุปรายงานการรับ – จาย เงินนอกงบประมาณ
ประกอบดวย เงินบํารุงการศึกษาสําหรับปวงชน (กศ.ปช.) และเงินบํารุงการศึกษามหาบัณฑิต (ปริญญาโท)
ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
มติ รับทราบ
๑๗. กําหนดการประชุมครั้งตอไป
กําหนดการประชุมครั้งตอไป คือ วันจันทรที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
มติ รับทราบ

(ผูชวยศาสตราจารยธงชัย จันทรรุงเรือง)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

