สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๗
พฤษภาคม ๒๕๕๓ มีมติสําคัญสรุปไดดังนี้
๑. ตามที่ นางสาวนงลักษณ อานี ไดขอลาออกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูแทน
คณาจารย และ ผูชวยศาสตราจารยธงชัย จันทรรุงเรือง ไดไปดํารงตําแหนงผูบริหาร จึงทําใหกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย จากผูแทนคณาจารยวางลงนั้น คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จาก
คณาจารยประจํา ประกาศแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารยประจํา
และกําหนดจัดใหมีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิยาลัย จากคณาจารยประจํา ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม
๒๕๕๓ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ผลปรากฏวาผูที่ไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย จากคณาจารยประจํา ดังนี้
๑. ผูชวยศาสตราจารยสมยศ จันทรสมบัติ
๒. นายชาญชัย สุขสกุล
มติ รับทราบ
๒. งานคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ สรุปรายงานการรับ – จาย เงิน นอกงบประมาณ
ประกอบดวย เงินบํารุงการศึกษาสําหรับปวงชน (กศ.ปช.) และเงินบํารุงการศึกษามหาบัณฑิต (ป.โท)
ประจําเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๓ เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
มติ รับทราบ
๓. กองนโยบายและแผน เสนอ แผนเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อใหสอดคลองการประกันคุณภาพ
ของ กพร.. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหความเห็นชอบแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
มติ อนุมัติในหลักการ และแกไขตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
๔. คณะครุศาสตร ดวยคณะวิทยาการจัดการ และ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดหารือเกี่ยวกับ
การกําหนดเปาหมายตามมาตรฐานที่ ๑-๗ และเหตุผลในการปรับเปาหมาย (เพิ่มเติม) ตามเกณฑ
มาตรฐานของ สมศ. เพื่อหามติในที่ประชุมในการกําหนดเปาหมายตามเกณฑมาตรฐานของ สมศ. รวมกัน
เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๓ แลวนั้น เพื่อใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา
มติ อนุมัติการ
๕. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการใหปริญญา
บัตร ระดับปริญญาตรี ซึ่งไดผานการพิจารณาจากที่ประชุมสภาวิชาการมาแลวนั้น จํานวนทั้งหมด ๕๓๓
คน ดังนี้
๑. ผูสําเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ ระดับปริญญาตรี จํานวน ๖๐ คน
๒. ผูสําเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๓ ระดับปริญญาตรี จํานวน ๓๘๕ คน
๓. ผูสําเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๓ ระดับปริญญาตรี จํานวน ๘๘ คน
มติ อนุมัติ

-๒๖. ตามคดีหมายเลขดําที่ ๔๓๑ / ๒๕๕๒ ศาลปกครองพิษณุโลก รองศาสตราจารย ดร.เปรื่อง
จันดา ผูถูกฟองคดี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ที่ ๑ กับพวกรวม ๒ ผูถูกฟองคดี ดวยผูฟองคดี
ไดยื่นคําคัดคานคําใหการตอศาล มีขอความตามสําเนาคําคัดคานคําใหการและสําเนาพยานหลักฐาน ดัง
รายละเอียดประกอบวาระการประชุม ดังนั้นจึงใหทําคําใหการเพิ่มเติมแกคําคัดคานคําใหการพรอมดวย
พยานหลักฐาน ๑ ชุด และจัดทําสําเนาคําใหการเพิ่มเติมและสําเนาพยานหลักฐานอีก ๑ ชุด รวม ๒ ชุด
ยื่นตอศาลภายใน ๒๐ วัน นับแตวันที่ไดรับคําสั่ง
มติ รับทราบ
๗. ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ไดแจงให บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เขา
ชี้แจง เพื่อแกไขเพิ่มเติมทางเชื่อมสถานีบริการน้ํามันเชื่อเพลิงตอองคการบริหารสวนตําบลละเดียง
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ไดมอบใหผูประสานงานฯ (นายภารดัย สุวรรณภารต) และเจาหนาที่
ผูเกี่ยวของในเรื่องดังกลาว ไดเขารวมชี้แจงในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ฯ ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม
๒๕๕๓ เพื่อใหการดําเนินงานเพื่อจัดตั้งสถานีบริการน้ํามันตอไปนั้น ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงให
แตงตั้ง คณะอนุกรรมการเพื่อรางขอเสนอในการแกไขปญหาเสนอตอสภามหาวิทยาลัยในครั้งตอไป
มีรายชื่อคณะอนุกรรมการ ดังนี้
๑. ดร.พิษณุ กันแตง
ประธานกรรมการ
๒. นายมณฑล สนามชัยสกุล
กรรมการ
๓. นายสุเมธ ธรรมาภิมุข
กรรมการ
๔. ผูชวยศาสตราจารยสมยศ จันทรสมบัติ
กรรมการ
๕. นายประสิทธิ์ ไชยศรี
กรรมการและเลขานุการ
มติ
เห็นชอบ
๘. ดวย คณะกรรมการยกรางขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่งตาง ๆ เกี่ยวกับพนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ไดจัดทํารางระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวยบัตรประจําตัว
พนักงานมหาวิทยาลัย เสร็จเรียบรอยแลว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ อนุมัติ โดยใชตรามหาวิทยาลัย และแกไขตามขอเสนอแนะของทีป่ ระชุม
๙. กองนโยบายและแผน ไดอนุญาตกันเงินเหลื่อมป ตามที่มหาวิทยาลัยใหหนวยงานสามารถ
เบิกจายงบประมาณ ประจําป งบประมาณ ๒๕๕๒ เหลื่อมปไดจนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ หมวด
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย เงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๔
การจัดทํางบประมาณและการบริหารงบประมาณ ขอ ๒๑ วาดวยการจัดซื้อ จัดจาง ที่มีสัญญาผูกพัน
รายการใดซึ่งเปนที่คาดหมายลวงหนาไดวาไมอาจสงมอบไดทันภายในวันสิ้นปงบประมาณนั้น หรือ
งบประมาณรายจายใดที่ยังจําเปนตองใชจายตอเนื่อง ใหหัวหนาสวนราชการเสนออธิการบดีอนุมัติกันเงิน
ไวเบิกเหลื่อมปได ไมเกิน ๖ เดือน แตเนื่องจากยังมีเงินงบประมาณที่ตองจายตามโครงการ / กิจกรรม
ทําใหไมสามารถเบิกจายไดทันตามกําหนด จึงขออนุมัตจิ ากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณในการ
กันเงินงบประมาณดังกลาวไวเบิกจายเหลื่อมป จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓
มติ อนุมัติ

-๓๑๐. ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณไดมีหนังสือขอหารือกรณีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณแตงตั้งให รองศาสตราจารย ดร.เปรื่องจันดา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันสามารถดําเนินการไดหรือไมประการใด และหากไมสามารถดําเนินการ
ได การปฏิบัติราชการในเรื่องตาง ๆ แทนอธิการบดีจะชอบดวยกฎหมายหรือไม และมหาวิทยาลัยจะตอง
เรียกเงินหรือผลประโยชนตอบแทน ตาง ๆที่รองศาสตราจารย ดร. เปรื่อง จันดา ไดรับไปในชวงนั้นคืน
หรือไมประการในนั้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแลวเห็นวา จากเหตุผลขางตน ผล
ของการปฏิบัติหนาที่รักษาราชการ ของรองศาสตราจารย ดร.เปรื่อง จันดา ไมถูกกระทบกระเทือนและมี
ผลใชได และในขณะเดียวกัน รองศาสตราจารย ดร.เปรื่อง จันดา ยอมมีสิทธิไดรับเงินเดือนและ
ผลประโยชนตอบแทนอื่นใดอันเกิดจากการทําหนาที่รักษาราชการแทนอธิการบดีเพื่อเปนการตอบแทนที่
ไดปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบตามตําแหนงที่ไดปฏิบัติหนาที่ ดังนั้น รองศาสตราจารย ดร.เปรื่อง
จันดา จึงไมตองคืนเงินคาตอบแทนจากการดํารงตําแหนงรักษาราชการแทนอธิการบดีตอมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณแตอยางใด
มติ รับทราบ
๑๑. กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งตอไป ประชุมในวันพุธที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป
มติ รับทราบ
(ผูชวยศาสตราจารยกิต บุญเอก)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

