สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓
เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๓
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๘
กุมภาพันธ ๒๕๕๓ มีมติสําคัญสรุปไดดังนี้
๑. ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ไดดําเนินการจัดใหมีการเลือกตั้งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย จากคณาจารยประจํา ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ แลวนั้น ปรากฏวาผูที่ไดรับ
การเลือกตั้งเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารยประจํา คือ ผูชวยศาสตราจารยเสาวนิตย
แดงทองดี
มติ รับทราบ
๒. ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ไดแตงตั้งผูชวยอธิการบดีฝายสภามหาวิทยาลัย
และนิติการนั้น เพื่อใหการดําเนินการงานสภามหาวิทยาลัยเปนไปดวยความสะดวก และเรียบรอย
สภามหาวิทยาลัยจึงพิจารณาแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยธงชัย จันทรรุงเรือง เปนผูชวยเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย
มติ เห็นชอบ
๓. ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๒
มติ เห็นชอบในหลักการ แกไขตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
๔. ราง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ เรื่อง การกําหนดภาระงานทางวิชาการของ
ผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๕๒
มติ นํากลับไปทบทวน มอบอธิการบดีหารือกับประธานสภาคณาจารยและ
ขาราชการ
๕. ตามที่ศาลปกครองพิษณุโลก ในคดีหมายเลขดําที่ ๔๓๑/๒๕๕๒ ไดมีคําสั่งเรียกให
สภามหาวิทยาลัยทําคําใหการแกตางในคดีดังกลาว ที่ประชุมจึงเสนอมอบอํานาจให ดร.พิษณุ กันแตง
ดําเนินการทําคําใหการแกตางคดียื่นตอศาลปกครอง และใหมีอํานาจดําเนินคดีปกครองแทนสภา
มหาวิทยาลัยในการดําเนินการตาง ๆ จนคดีสิ้นสุด โดยใหบุคคลดังมีรายชื่อตอไปนี้เปนผูชวย
ในการระดมความคิดรวมทําคดี
๑. นายเฉลิมเกียรติ บุญมาก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๒. นายมณฑล สนามชัยสกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๓. นายสุทัศน จันทรแสงศรี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๔. รองศาสตราจารยประวิตร ชูศิลป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๕. นายสุเมธ ธรรมาภิมุข
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร
๖. นางสาวนงลักษณ อานี
อาจารยประจําหลักสูตรนิติศาสตร
๗. นายชัยวัฒน เบาสมบูรณ
นิติกร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
และสภามหาวิทยาลัยมอบหมายให ดร.วิศัลย โฆษิตานนท อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ลงนามในหนังสือ
มอบอํานาจใหดําเนินคดีปกครองแทนสภามหาวิทยาลัย เนื่องจากในขณะนี้ไมมีผูดํารงตําแหนงนายกสภา
มหาวิทยาลัยที่จะทําหนาที่แทนสภามหาวิทยาลัยได
มติ เห็นชอบ

-๒๖. ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษายังไมไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงาน
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษานั้น และใหมหาวิทยาลัยตรวจสอบขอมูลในเรือ่ ง
ดังกลาวเพื่อใหสมบูรณครบถวนทุกศูนยการศึกษาที่จะเปดสอนนอกสถานที่ตั้งและสามารถดําเนินการให
เปนไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในเรื่องของ
อาจารยประจําสถาบันและเปนอาจารยประจําหลักสูตร / อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และขอมูลที่แสดง
ความพรอมของการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งตามที่กําหนดในประกาศ เรื่องหลักเกณฑและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการพิจารณาคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
มติ การดําเนินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ใหดําเนินการ
เฉพาะบางสวนของหลักสูตร โดยจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ไมเกินครึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยกิต
รวมของหลักสูตรที่เปดสอน ตามขอ ๘ และใหดําเนินการใหเรียบรอยตามขอ ๑ – ๗ ตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการ
จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ และรายงานให สกอ. รับทราบตอไป
๗. ตามที่ สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๒
ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีรองเรียนการเขาทําสัญญาใหตั้งสถานีน้ํามันกับ
เอกชน โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณไมมีอํานาจดําเนินการ และใหรายงานผลการสอบ
ขอเท็จจริงสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงตอสภามหาวิทยาลัย เพื่อรายงานให สกอ. และ DSI รับทราบ
และดําเนินการตอไปนั้น ที่ประชุมไดพิจารณาแลว พรอมทั้งมีขอสรุป ๖ ประเด็นตามกฎหมาย คือ
๑. ในการทําสัญญาจัดตั้งสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง มหาวิทยาลัยไมมีระเบียบ
การจัดหารายไดจากที่ราชพัสดุ
๒. มติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม
๒๕๕๑ เห็นชอบในหลักการ และสภามหาวิทยาลัยใหนํารายละเอียดเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อีกครั้งหนึ่งในการประชุมครั้งตอไป
๓. ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๑ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๑
อธิการบดีไดรายงานตอสภามหาวิทยาลัยวาไดลงนามในสัญญาแลว แตขอเท็จจริงไดลงนามตามเอกสาร
สัญญา วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ จึงเปนการรายงานเท็จตอสภามหาวิทยาลัย
๔. การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ อธิการบดีซึ่งไมไดเปนประธานกรรมการ แตทํา
หนาที่เปนประธานการประชุม การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการจึงเปนการประชุมที่ไมชอบดวย
กฎหมาย
๕. ตามหนังสือหารือธนารักษพื้นที่เพชรบูรณ ไดแจงใหมหาวิทยาลัยพิจารณาจัดใหเชา
ที่ราชพัสดุเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดสวัสดิการเชิง
ธุรกิจ ตามที่คณะกรรมการสวัสดิการขาราชการกําหนดโดยเครงครัด และปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของ แตอธิการบดีไมไดมีการจัดใหเชาพื้นที่ราชพัสดุดังกลาว
๖. การจัดตั้งสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง เปนลักษณะของการจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจ
ไมใชการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ
ที่ประชุมพิจารณาแลว ลงความเห็นวาการดําเนินการจัดตั้งสถานีบริการน้ํามัน
เชื้อเพลิงไมถูกตองกฎหมาย
มติ ที่ประชุมพิจารณาใน ๖ ประเด็นตามที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ
และลงความเห็นวาการดําเนินการจัดตั้งสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงไมถูกตองตามกฎหมาย

-๓๘. สถาบันวิจัยและพัฒนา เสนอ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย
ทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ จํานวน ๖ ระเบียบ ที่ประชุมจึงเสนอใหแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการพิจารณาการปรับปรุงระเบียบดังกลาว และสรุปประเด็นวาไดมีการแกไขอยางไร
เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งตอไป โดยมีรายชื่อตอไปนี้
๑. รองศาสตราจารย ดร.ทนงศักดิ์ คุมไขน้ํา
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิธร แทนทอง
๓. ผูชวยศาสตราจารยบุญรัตน พิมพาภรณ
๔. ผูชวยศาสตราจารยเสาวนิตย แดงทองดี
๕. ดร.แขก มูลเดช
มติ เห็นชอบ
๙. การดําเนินงานจัดการศึกษามหาบัณฑิตตอยอด ที่ประชุมเสนอใหมีหนวยงานรับผิดชอบและ
ใหแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณา ดังตอไปนี้
๑. คณบดีคณะครุศาสตร
๒. ผูชวยอธิการบดีฝายบัณฑิตศึกษา
๓. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๔. หัวหนางานคลัง
มติ เห็นชอบ
๑๐. ที่ประชุมเสนอใหการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตอยูในความรับผิดชอบของคณะครุศาสตร พรอม
ทั้งเสนอแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อพิจารณา มีรายชื่อตอไปนี้
๑. รองศาสตราจารย ดร.ทนงศักดิ์ คุมไขน้ํา
๒. ดร.พิษณุ กันแตง
๓. นายธวัชชัย เอี่ยมศิริลักษณ
๔. อาจารยประสิทธิ์ ไชยศรี
๕. ดร.แขก มูลเดช
มติ เห็นชอบ
๑๑. คณะครุศาสตรเสนอใหปรับแผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ปรับแผนการเรียนจาก ๒ ภาคเรียนเปน ๓ ภาคเรียน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแลว เห็นวาการจัด
การศึกษาจาก ๒ ภาคเรียนเปน ๓ ภาคเรียนทําใหเกิดคุณภาพตามหลักเกณฑที่กําหนด
มติ เห็นชอบ
๑๒. ดวยสํานักงานศาลปกครองกรุงเทพฯ ไดตอบขอหารือการดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
กับคําพิพากษาศาลปกครองพิษณุโลก คดีหมายเลขแดงที่ ๑๔๔/๒๕๕๒ ระหวาง ผูชวยศาสตราจารย
วัฒนา มหาราช ผูฟองคดีกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ที่ ๑ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ ที่ ๒ ผูถกู ฟองคดี กรณีที่ศาลมีคําบังคับใหเพิกถอนคําสั่งที่ ๑๙๐๓/๒๕๔๘ (คําสั่งลงโทษ
ตัด เงิน เดือนของผูฟอ งคดี จํานวน ๕% เปน เวลา ๓ เดือ น) โดยศาลมีค วามเห็น วา เมื่อศาลมี
คําพิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งที่ ๑๙๐๓/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๘ โดยใหมีผลยอนหลังตั้งแต
วัน ที่ออกคําสั่ง โดยผลของคําพิพากษานี้ทําใหคําสั่งดังกลาวถูกเพิกถอนไปแลว ดัง นั้น ผูถูกฟองคดี
จึงตองคืนสิทธิประโยชนใด ๆ ที่ผูฟองคดีพึงมีพึงไดตองเสียไปอันเนื่องมาจากคําสั่งดังกลาวใหแกผูฟอง
คดี สวนดอกเบี้ยเนื่องมาจากตามคําฟองผูฟองคดีมิไดมีคําขอใหผูถูกฟองคดีจายดอกเบี้ยและศาลมิไดมี
คําพิพากษาใหผูถูกฟองคดีจายดอกเบี้ย ผูถูกฟองคดีจึงไมตองจายดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดีแตอยางใด

-๔มติ รับทราบ และมอบอธิการบดีสืบสวนตอไปวาการออกคําสั่งดังกลาว ใครจะตอง
เปนผูรับผิดชอบ และเปนการกระทําโดยประมาทเลินเลอหรือไม
๑๓. ตามที่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ที่ ๑ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
ที่ ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณที่ ๓ ผูถูกฟองคดี ซึ่งถูก นางทิวาพร ขันผนึก ฟองตอศาลปกครอง
พิษณุโลก ตามคดีหมายเลขดําที่ ๔๐/๒๕๕๐ ความละเอียดทราบแลวนั้น ศาลปกครองพิษณุโลกไดมี
คําพิพากษาคดีดังกลาวใหเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ ๑๘๑๙/๒๕๔๙ เฉพาะในสวนที่สั่งใหมี
ผลตั้งแตวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เปนตนไป แลวออกคําสั่งใหถูกตองและใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ ชดใช
คาสินไหมทดแทนเปนเงิน ๕๕,๖๖๑.๒๙ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ของเงินตน
ดังกลาว นับตั้งแตวันถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จสิ้นใหแกผูฟองคดี ฯ สํานักงานคดี
ปกครองพิษณุโลกพิจ ารณาแลวเห็น วา คําพิพากษาของศาลปกครองพิษณุโลกชอบดวยเหตุ ระเบียบ
ขอบังคับและกฎหมายแลว แมอุทธรณไปก็ยากที่จะสามารถชนะคดีได เห็นควรสั่งไมอุทธรณ จึงเรียนมา
ใหพิจารณาวาจะอุทธรณคําพิพากษาของศาลปกครองพิษณุโลกดังกลาวหรือไม หากจะอุทธรณใหแจงไป
พรอมเหตุผลที่จะสามารถทําใหชนะคดีได ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแลวจึงเห็นวาไมอุทธรณ
มติ เห็นชอบ
๑๔. ตามที่ ไ ด มี ก ารเปลี่ ย นแปลงผู รั ก ษาราชการแทนอธิ ก ารบดี นั้ น จึ ง มี ผ ลทํ า ให มี ก าร
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารงานบุค คลประจํามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงเสนอแต งตั้งผูแทน
รองอธิการบดีเ ปนกรรมการ กรรมการและเลขานุการ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
วาดวย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งไดมีการดําเนินการคัดเลือก
กันมาแลว มีรายชื่อดังตอไปนี้
๑. นายสุเมธ ธรรมาภิมุข รองอธิการบดีฝายวางแผนและนโยบาย เปนกรรมการ
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รังสรรค เพ็งพัด รองอธิการบดีฝายบริหาร เปนกรรมการ
และเลขานุการ
มติ เห็นชอบ
๑๕. ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจงเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
มีมติใหชวยเหลือและแกไขปญหาใหกับสถาบันอุดมศึกษาที่มีผลการประเมิน “รอพินิจ” และ “ไมรับรอง
มาตรฐาน” โดยเร็วนั้น พรอมทั้งใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ สงเสริม
สนับสนุนการดําเนินงานตามแผน เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ และรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาทราบทุก ๖ เดือน นับจากวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ จนถึงกําหนดที่ สมศ. ใหปรับปรุง
(กรณี “รอพินิจ” ใหเวลา ๑ ป และ “ไมรับรองมาตรฐาน” ใหเวลา ๒ ป)
มติ เห็นชอบ มอบสํานักประกันคุณภาพการศึกษาแจงสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบตอไป

(ผูชวยศาสตราจารยกิต บุญเอก)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

