สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
ครั้งที่ ๑๓ /๒๕๕๓
เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ครั้งที่ ๑๓/ ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน
๒๕๕๓ มีมติสําคัญสรุปไดดังนี้
๑. เนื่ อ งด ว ย สภามหาวิ ท ยาลั ย ยั ง ไม มี ผู ดํ า รงตํ า แหน ง อุ ป นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ทํ า ให
องค ป ระกอบของคณะกรรมการสภามหาวิท ยาลัย ไม ครบ ดัง นั้ น เพื่ อ ให เ กิ ดผลดี ต อ การทํ า งานของ
มหาวิทยาลัย และ สภามหาวิทยาลัย ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยไดมีการหารือ และมีมติวาสามารถทําไดโดย
ถูกตองตามกฎหมาย จึงเสนอให รองศาสตราจารย ดร.สมพร ไชยะ ดํารงตําแหนงอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
มติ
เห็ น ชอบ ให รองศาสตราจารย ดร.สมพร ไชยะ ดํ า รงตํ า แหน ง อุ ป นายก
สภามหาวิทยาลัย
๒.
คณะครุศาสตร รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในรอบเดือน
พฤศจิกายน 2553 สรุปดังนี้
มาตรฐาน
คะแนนเฉลี่ย
ผลการประเมิน
คาเฉลี่ยถวงน้ําหนักมาตรฐาน ๑ – ๔
๔.๓๕
ดี
คาเฉลี่ยถวงน้ําหนักมาตรฐาน ๕ – ๗
๔.๒๗
ดี
รวมคาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ๗ มาตรฐาน
๔.๓๒
ดี
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ
มติ เห็นชอบ ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร
๓.
คณะครุศาสตร และคณะวิทยาการจัดการ ไดดําเนินการปรับแกคาน้ําหนัก และกระจาย
คาน้ําหนักใหมในมาตรฐานที่ ๕ และมาตรฐานที่ ๖ เพื่อใหตรงกับเกณฑมาตรฐานของ สกอ. เรียบรอยแลว
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ
มติ เห็นชอบ
๔.
จากการประชุมสภาคณาจารยและขารากชาร ครั้งที่ ๘/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม
๒๕๕๓ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหแกไขรางขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย สภาคณาจารย
และขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ
มติ ในนํากลับไปทบทวน โดยนําขอเสนอแนะของกรรมการสภา และเสนอตอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยในครั้งตอไป
๕.
จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม
๒๕๕๓ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบใหปรับฐานอัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย งานการเจาหนาที่และ
นิติการ จึงจัดทํารางประกาศบัญชีเงินเดือน เพื่อเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ
มติ อนุมัติ มอบใหฝายบริห ารมหาวิ ท ยาลัย หารื อในการแก ปญ หาตามข อเสนอแนะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย และควรพิจารณาเพิ่มบัญชีเงินเดือนสาขาที่ขาดแคลน

-๒๖.
ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา
อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และไดสงใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา และมหาวิทยาลัยยืนยันใหความเห็นชอบ ซึ่ง ผูชวยศาสตราจารยบุญรัตน พิมพาภรณ
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดตรวจสอบและยืนยันความถูกตองรวมกับผูแทน สกอ. ที่
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แลวเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ จึงแจงใหสภามหาวิทยาลัยทราบ
มติ รับทราบ
๗.
งานคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ สรุปรายงานการรับ – จาย เงินนอกงบประมาณ
ประกอบดวย เงินบํารุงการศึกษาสําหรับปวงชน (กศ.ปช.) และเงินบํารุงการศึกษามหาบัณฑิต (ป.โท)
ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
มติ รับทราบ
๘.
สํานัก งานคณะกรรมการกฤษฎีก า ไดมีห นัง สือแจง ผลการพิจ ารณาปญ หาขอกฎหมาย
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไดหารือไปเกี่ยวกับการแตงตั้งผูรักษาราชการแทนอธิการบดี ๑๘๐ วัน ตามที่
บัญญัติในมาตรา ๓๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ เมื่อสภามหาวิทยาลัย
แตงตั้งผูรักษาราชการแทนอธิการบดีครบ ๑๘๐ วัน แลว จะแตงตั้งใหผูรักษาราชการแทนอธิการบดีคนเดิม
เปนผูรักษาราชการแทนอธิการบดีซ้ําอีกวาระหนึ่งไมได
มติ รับทราบ มอบฝายบริหารตรวจสอบวาในกรณีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ที่มี
การรักษาการอธิการบดีเกิน ๑๘๐ วัน มาแลวจะตองคืนเงินประจําตําแหนงหรือคาตอบแทนตาง ๆหรือไม
๙.
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ แจงคูมือ กยศ. สําหรับ นักศึกษา
สถานศึกษา งานทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา จึงเสนอใหสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
มติ รับทราบ
๑๐. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดรับแจงจากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อ
ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อประกอบการนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งในเรื่อง
ดังกลาว ดังนี้
๑. กรณีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ที่มีมติให ศ.ดร.สุธรรม อารีกุล
พนจากตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสียบกพรองตอหนาที่
หรือหยอนความสามารถ ไดดําเนินการถูกตองตามกฎหมายหรือไม เพราะเหตุใด
๒. การนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง ดร.วิศัลย โฆษิตานนท
ใหดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ คนใหม ไดดําเนินการถูกตองตามกฎหมายหรือไม
เพราะเหตุใด
มหาวิทยาลัยไดทําหนังสือชี้แจงรายละเอียด เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ รับทราบ ใหปรับแกขอความใหถูกตองเหมาะสมกอนสง สกอ.

-๓๑๑. กําหนดการประชุมครั้งตอไป คือวันจันทรที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
มติ รับทราบ

(ผูชวยศาสตราจารยธงชัย จันทรรุงเรือง)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

