สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓
เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๓
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๔
กันยายน ๒๕๕๓ มีมติสําคัญสรุปไดดังนี้
๑. การดําเนินการตามคําพิพากษาของศาลปกครองพิษณุโลก คดีหมายเลขแดง ๒๘/๒๕๕๓
ระหวาง นางทิวาพร ขันผนึก ผูฟองคดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ที่ ๑ สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ ที่ ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณที่ ๓ ผูถูกฟองคดี มีคําตัดสินให นางทิวาพร ขัน
ผนึก ผูฟองคดี ไดรับสิทธิ์การเขาดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยยอนหลัง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ จะตองจายเงินคาดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย ยอนหลัง พรอมดอกเบี้ย ๗.๕%
มติ เห็นชอบ ใหจายคาตอบแทนประจําตําแหนงพรอมดอกเบี้ยตามที่ศาล
กําหนด และมอบอธิการบดีแตงตั้งกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง
๒. ตามที่คณะกรรมการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ไดประชุมเมื่อ
วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๓ เพื่อกําหนดแนวทางการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของสภา
มหาวิทยาลัย ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ มิติที่ ๔ ดานการพัฒนา
สถาบัน ตัวชี้วัดที่ ๑๒.๑ ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาตามหนาที่และบทบาทของ
สภาสถาบัน อุดมศึกษา ประเด็นที่ ๑ จึงเสนอแนวทางการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของสภาตอที่
ประชุม
มติ เห็นชอบในหลักการ โดยแกไขดังตอไปนี้
๑. ในชองการปฏิบัต/ิ เกณฑการใหคะแนน เปลี่ยนคําวา “คณะกรรมการ” เปน “มี
ผูรับผิดชอบ”
๒. ระบุตัวชีวัดตัวใดเปนแบบระดับ ตัวชี้วัดไมใชแบบระดับ
๓. หลักธรรมาภิบาลเรื่องการมีสวนรวม ควรเพิ่มการนําความคิดเห็นของผูเกี่ยวของมา
ปฏิบัติ
๔. หลักธรรมาภิบาลเรื่องความโปรงใส เกณฑการใหคะแนน ควรเปลี่ยนจาก “ไดแก”
เปน “เชน” แลเพิ่มขอความ “อื่นๆ” หลังขอความ “การประชุม”
๓. ตามที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการกระจายอํานาจการตัดสินใจ คณะกรรมการฯ ได
ประชุมเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๓ กําหนดแนวทางการกระจายอํานาจตามตัวชี้วัดแนวทางการกระจาย
อํานาจการตัดสินใจวา ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ มิติที่ ๔ ดาน
การพัฒนาสถาบัน ตัวชี้วัดที่ ๑๒.๑ ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาตามหนาทีแ่ ละ
บทบาทของสภาสถาบันอุดมศึกษา ประเด็นที่ ๓ จึงเสนอแนวทางการกระจายอํานาจตอที่ประชุม

๒

มติ เห็นชอบในหลักการ โดยแกไขดังตอไปนี้
๑. หัวขอในชอคณะกรรมการ/หนวยงานที่รับมอบอํานาจ เปลี่ยนเปน คณะกรรมการ/
หนวยงานที่รับมอบการกระจายอํานาจ
๒. อํานาจหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย ขอ ๑ คณะรกรมการสภามหาวิทยาลัย ขอ ๒ ใน
ชองคณะกรรมการ/หนวยงานที่รับมอบอํานาจ เปลี่ยนเปน คณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง
๔. ตามที่สภามหาวิทยาลัย แตงตั้งคณะกรรมการติดตามมติสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการฯ
ไดประชุม เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๓ กําหนดแนวทางการติดตามมติสภามหาวิทยาลัยมอบหมายตอ
หนวยงานตาง ๆ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ มิติที่ ๔ ดานการ
พัฒนาสถาบัน ตัวชี้วัดที่ ๑๒.๑ ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาตามหนาที่และบทบาท
ของสภาสถาบัน อุดมศึกษา ประเด็นที่ ๔ และแจงใหหนวยงานที่ไดรับมอบหมายตามมติของสภา
มหาวิทยาลัยรายงานผลการดําเนินงาน ซึ่งปรากฏในเอกสารการประชุม ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตามมติ
สภามหาวิทยาลัยมีความเห็นวาควรมีเจาหนาที่ดําเนินการติดตามการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย
โดยเฉพาะ
มติ รับทราบ รายงานผลตามมติสภามหาวิทยาลัย และมอบอธิการบดีและ
อาจารยสุเมธธรรมาภิมุข พิจารณาเพิ่มเจาหนาที่เพื่อติดตามการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ตาม
ขอเสนอของคณะกรรมการ มอบหมายใหผูชวยศาสตราจารยจินตนา สนามชัยสกุล ติดตามมติสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ตั้งแต มกราคม – ธันวาคม ๒๕๕๓
๕. ตามที่สภามหาวิทยาลัย แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํานโยบายการบริหารงานและติดตามการ
ถายทอดเปาหมายของสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการไดประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔ กําหนด
แนวทางการถายทอดเปาหมายของสภามหาวิทยาลัย แนวทางการถายทอดเปาหมายของสภามหาวิทยาลัย
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ มิติที่ ๔ ดานการพัฒนาสถาบัน
ตัวชี้วัดที่ ๑๒.๒ ระดับคุณภาพของการถายทอดเปาหมายของสถาบันอุดมศึกษาสูการปฏิบัติ โดยกําหนด
ประเด็นสําคัญเพื่อประเมินคุณภาพของการถายทอดเปาหมายของสภาสถาบันอุดมศึกษาสูการปฏิบตั ิ และ
มอบหมายผูรับผิดชอบดังนี้
ประเด็นที่ ๑ สถาบันอุดมศึกษามีการทบทวน วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมหลัก รวมทั้งการปรับ
แผนปฏิบัติราชการใหสอดคลองกับนโยบาย กรอบทิศทางการดําเนินงานที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด
และกําหนดแนวทางการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อนําไปสู
การปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา
มีมติ มอบกองนโยบายและแผนจัดทําตารางเปรียบเทียบยุทธศาสตร วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม
หลัก และแผนปฏิบัติราชการในปงบประมาณที่ผานมา กับปงบประมาณปจจุบัน เพื่อแสดงใหเห็นถึงการ
ทบทวนยุทธศาสตร วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมหลัก รวมทั้งการปรับแผนปฏิบัติราชการ กอนที่จะมีการ
ยุทธศาสตร วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมหลัก และแผนปฏิบัติราชการใหมในปงบประมาณปจจุบัน
ประเด็นที่ ๒ สถาบันอุดมศึกษามีระบบการสื่อสารเพื่อถายทอดนโยบาย กรอบทิศทาง
แนวทางการดําเนินงาน รวมถึงแผนปฏิบัติราชการและเปาหมายของสถาบันอุดมศึกษาตามประเด็นที่ ๑

๓

ใหกับบุคลากรในระดับตาง ๆ โดยมีการนําขอมูลจากระบบการสื่อสารมาใชใหเกิดผลประโยชนในระดับ
ปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลสําเร็จในการถายทอดเปาหมายของสภาสถาบันอุดมศึกษาสูการปฏิบัติได
มีมติ มอบหมายใหมหาวิทยาลัยรวบรวมหลักฐานตามประเด็นที่ ๒
ประเด็น ที่ ๓ สถาบัน อุด มศึกษามีการจัด ทํา แผนยุทธศาสตรข องหนว ยงานในระดับ
คณะ/สํานัก โดยกําหนดเปาประสงคแตละประเด็น ยุทธศาสตรที่เ กี่ยวขอ งกับหนว ยงานดัง กลาวให
เชื่อมโยงกับเปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษา
มีมติ เนื่องจากขอมูลสวนใหญอยูที่กองนโยบายและแผน จึงมอบหมายใหผูอํานวยการกอง
นโยบายและแผนรวบรวมขอมูลเพื่อใชเปนหลักฐานประกอบการประเมินผลในประเด็นที่ ๓
ประเด็น ที่ ๔ สถาบัน อุด มศึกษามีการวิเคราะหและจัด ทําแผนบริหารความเสี่ยงตาม
มาตรฐาน COSO ซึ่งครอบคลุมถึงแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายการกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาที่ดีและไดรับ
ความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ
มีมติ มอบหมายใหผูอํานวยการกองนโยบายและแผนขอขอมูลจากตารางสอบภายใน เพื่อนํามา
เปรียบเทียบกับหลักฐานประกอบการประเมินผลในประเด็นที่ ๔
ประเด็นที่ ๕ สถาบันอุดมศึกษามีระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ โดยจัดทําเปนรายงานผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
และแสดงใหเห็น ถึงกระบวนการและผลที่เ กิดขึ้นจากการปรับปรุงการดําเนิน งานเพื่อบรรลุเปาหมายที่
กําหนด
มีมติ มอบหมายใหผูอํานวยการกองนโยบายและแผนสํารวจขอมูลการประเมินผลตามแผนที่
กําหนด
ประเด็นที่ ๖ สถาบันอุดมศึกษามีการทบทวนและนําผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการมาใชเปนขอมูลสําคัญประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และ
เสนอตอสภาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
มีมติ มอบหมายใหมหาวิทยาลัยรวบรวมหลักฐานตามประเด็นที่ ๖
มติ เห็นชอบแนวทางการถายทอดเปาหมายของสภามหาวิทยาลัย และ
เห็นชอบใหผูไดรับมอบหมายตามมติของคณะกรรมการจัดทํานโยบายการบริหารงานและติดตามการ
ถายทอดเปาหมายของสภามหาวิทยาลัยดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมาย
๖. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ได
เสนอขออนุมัติหลักสูตร ระดับปริญญาเอก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.) สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร
มติ อนุมัติ และมอบคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ประสานงานในการจัดสงเอกสารแจงสํานักงานการอุดมศึกษาตอไป

๔

๗. ดวย คณะกรรมการวิชาการ ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ที่ ศธ ๑๔๘๔ /
๒๕๕๐ สั่ง ณ วันที่๑๔ กันยายน ๒๕๕๐ โดยมอบหมายของสภามหาวิทยาลัย ไดประชุมพิจารณาอนุมัติ
ผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ในการประชุมสภาวิชาการ ซึ่งสภาวิชาการ ไดผานการกลั่นกรอง
ผูสําเร็จการศึกษาดังกลาว โดยเห็นชอบใหเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษา ตอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติการใหปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร
มติ อนุมัติ การใหปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร จํานวน ๔๒๓ คน
๘. คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ที่ ศธ ๔๕๙
/ ๒๕๔๙ สั่ง ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๙ โดยมอบหมายของสภามหาวิทยาลัย ไดประชุมพิจารณา
ผลการศึกษาขออนุมัติผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และสภาวิชาการ ไดผานการกลั่นกรองผูสําเร็จ
การศึกษาดังกลาว โดยเห็นชอบใหเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาตอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติ
การใหปริญญามหาบัณฑิต จํานวน ทั้งสิ้น ๗๒ คน
มติ อนุมัติการใหปริญญามหาบัณฑิต จํานวนทั้งสิ้น ๗๒ คน
๙. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสาขารอพินิจและไมรับรองมาตรฐาน
มติ เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยนําขอสังเกตจากผูประเมินไปประสาน
แผนงานการประกันคุณภาพปการศึกษา ๒๕๕๓ ตอไป
๑๐. รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจําปการศึกษา
๒๕๕๒ เพื่อใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาและประมูลขอเสนอแนะ ขอสังเกต เพื่อใชในการวางแผน และ
จัดทําแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๓ จึงเสนอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๒
มติ มอบคณะกรรมการผลักดันประกันคุณภาพการศึกษา ประชุมเพื่อ
วิเคราะหขอเสนอแนะตางๆ และเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป
๑๑. ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ไดรับแจงจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) เกี่ยวกับการกระจายน้ําหนักของแตละมาตรฐาน โดยตอง
พิจารณาคาน้ําหนักในแตละมาตรฐานวาเปนไปตามเกณฑที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) โดยแจงให ๓ คณะที่รอพินิจและไมรับรองมาตรฐานทําหนังสือ
แจงรายละเอียดการกระจายคาน้ําหนักของแตละมาตรฐาน เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
มติ นํากลับไปตรวจสอบ คณะครุศาสตร และคณะวิทยาการจัดการไดปรับ
คานําหนักตรงกับเกณฑมาตรฐานของ สมศ. หรือไม และเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป

๕

๑๒. ดวยมหาวิทยาลัยมีความจําเปนตองมี แนวปฏิบัติขั้นตอน การเปด – ปด หลักสูตร การ
ปรับปรุงหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรใหม และการกําหนดระบบกลไกของการจัดทํารายละเอียดของ
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ พ.ศ.
๒๕๕๓ เพื่อใหการดําเนินงานทางวิชาการ มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน เปนไปในแนวทางเดียวกัน และเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และเขาสูเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
มติ อนุมัติ
๑๓. ตามที่สภามหาวิทยาลัย ใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลแกไขรางประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ เรื่องหลักเกณฑและวิธีการประเมินผล การปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทพนักงานประจําเต็มเวลา พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งไดแกไขเรียบรอยแลว จึงเสนอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ
มติ เห็นชอบ และแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย
๑๔. ตามที่สภามหาวิทยาลัย ใหคณะกรรมการบริหารงานบุคลแกไขรางประกาศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ เรื่อง หลักเกณฑการเลื่อนคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งไดแกไข
เรียบรอยแลว จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ
มติ เห็นชอบ และแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย
๑๕. เพื่อใหการกําหนดตําแหนงทางวิชาการเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการพิจารณากําหนด
ตําแหนงทางวิชาการของคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) และใหเกิด
ความรวดเร็ว เรียบรอย มีประสิทธิภาพ ประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ จึงขอ
นําเสนอรายชื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อพิจาณาตําแหนงทางวิชาการ
มติ อนุมัติ แตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาตําแหนงทาง
วิชาการ ดังรายชื่อตอไปนี้
๑. ศาสตราจารย ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ
๒. ศาสตราจารย ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย
๓. ศาสตราจารย ดร.ชาญวิทย วัชรพุกก
๔. ศาสตราจารย ดร.ถวิล พึ่งมา
๕. ศาสตราจารย ดร. ชาติชาย ณ เชียงใหม
โดยผูยื่นผลงานไปแลวใหดําเนินการโดยกรรมการชุดเดิม

๖

๑๖. อาจารยสุเมธ ธรรมาภิมุข กรรมการ สภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร กลาววา รายงาน
การเงินระบบบัญชีเกณฑคงคาง ซึ่งสรุปเปนรายงานการรับ – จาย เงินนอกงบประมาณประกอบดวย เงิน
บํารุงการศึกษาสําหรับปวงชน (กศ.ปช.) และบํารุงการศึกษามหาบัณฑิต (ป.โท) ของเดือน สิงหาคม
๒๕๕๓
มติ รับทราบ
๑๗. รายงานสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ (รอบ ๙ เดือน)
มติ รับทราบ
๑๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณไดรับแจงจากสมาพันธสภาวิชาชีพวามีสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่เปดสอนหลักสูตรดานวิชาชีพเฉพาะดาน โดยยังไมไดรับการรับรองหลักสูตร ปริญญา
หรือ สถาบัน จากสภาวิชาชีพที่เกี่ยวจึงเรียนมาเพื่อขอความรวมมือใหสถาบันขอรับรองหลักสูตร ปริญญา
และหรือสถาบันกอนเปดสอนวิชาชีพเฉพาะ ๑๑ วิชาชีพที่เกี่ยวของตามกฎหมาย และใหประชาสัมพันธ
ใหผูที่จะเขาศึกษาในหลักสูตรวิชาชีพรวมทั้งสาธารณชนรับทราบถึงการรับรองสถานะจากสภาวิชาชีพ
มติ รับทราบ
๑๙. ตามที่ สาขารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร ไดเสนอการจัดตั้งคณะรัฐศาสตรและรัฐ
ประศาสนศาสตร ตอสภามหาวิทยาลัย และไดมีมติอนุมัติใหจัดตั้งคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสน
ศาสตรนั้น ขอชะลอการจัดตั้งไวกอน เนือ่ งจากตองเตรียมความพรอมในการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายนอก จาก สมศ. ในป ๒๕๕๔ จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
มติ รับทราบ

(ผูชวยศาสตราจารยธงชัย จันทรรุงเรือง)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

