สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓
เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๓
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๙
มีนาคม ๒๕๕๓ มีมติสําคัญสรุปไดดังนี้
๑. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการใหปริญญา
บัตร ระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตร จํานวน ๓๑๗ คน ดังนี้
๑. ผูสําเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ระดับปริญญาตรี จํานวน
๑๐๘ คน ประกาศนียบัตร จํานวน ๔๕ คน
๒. ผูสําเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ ระดับปริญญาตรี จํานวน ๑๕๔
คน ประกาศนียบัตร จํานวน ๑ คน
๓. ผูสําเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๓ ระดับปริญญาตรี จํานวน ๖ คน
มติ เห็นชอบ
๒. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการใหปริญญา
มหาบัณฑิต จํานวน ๒๓ คน ดังนี้
๑. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา จํานวน ๑๗ คน
๒. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตรการพัฒนา จํานวน ๒ คน
๓. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ จํานวน ๒ คน
๔. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา จํานวน ๒ คน
มติ เห็นชอบ พรอมทั้งใหตรวจสอบผูที่เขาศึกษาปการศึกษา ๒๕๔๘ จํานวน ๖
คน ไดมีการเผยแพรงานวิจัยตามระเบียบหรือเปนหลักสูตรเกา
๓. ตามที่มหาวิทยาลัยไดรับการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย พรอมทั้งมหาวิทยาลัยได
ดําเนินการสอบคัดเลือกและบรรจุแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลวนั้น มหาวิทยาลัยจึงเสนอขอ
แกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมาของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อใหพนักงานมหาวิทยาลัยไดมีสิทธิ์
ตามพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
มติ เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
๔. ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย เงินเดือนของผูดํารงตําแหนงประเภท
ผูบริหารที่มิไดเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ประชุมเสนอใหแตงตั้ง
คณะกรรมการพิจารณา ดังมีรายชื่อตอไปนี้
๑. นายเฉลิมเกียรติ บุญมาก
๒. นายธวัชชัย เอี่ยมศิริรักษ
๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิธร แทนทอง
๔. นายประสิทธิ์ ไชยศรี
๕. นิติกร มหาวิทยาลัย
มติ เห็นชอบในหลักการ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยครั้งตอไป

-๒๕. เนื่องจากแผนยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ ไดดําเนินการ
จัดทํามา ๒ ปแลว พรอมทั้งแผนยุทธศาสตรกับแผนประกันคุณภาพไมไดแผนเดียวกัน หรือไมมี
ความสัมพันธกันทําเกิดปญหา และมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหลายครั้ง พรอมทั้งมีนโยบายออกมา
มากมาย กองนโยบายและแผนจึงเสนอใหสภามหาวิทยาลัยทบทวนยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔
มติ
อนุมัติยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒๕๕๔
๖. ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๓
มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาแกไข ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย
ทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ จํานวน ๖ ระเบียบ นั้น คณะกรรมการไดพิจารณา
การปรับปรุง แกไขระเบียบดังกลาวแลว จึงเสนอทีป่ ระชุมพิจารณา
มติ อนุมัติ ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวยการบริหารจัดการ
งานวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทงบประมาณแผนดิน สวนรางในระเบียบอีก ๕ ระเบียบ
ใหคณะกรรมการ ฯ พิจารณากอนเขาประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งตอไป
๗. ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดมีคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ที่ ๔๕๕/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง
กรณีการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ นั้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จึงแจงวา คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงไดดําเนินการสอบหาขอเท็จจริงในกรณีดังกลาวแลว
มติ รับทราบ
๘. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจงการสอบขอเท็จจริงกรณีรองเรียนของ
ผูชวยศาสตราจารยบุญรัตน พิมพาภรณ ไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลว โดยมีการกระทําซึ่งเขาขายเปน
ความผิดตามคํารอง ๒ ประเด็น และกรณีที่เห็นสมควรใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบตาม
คํารองอีก ๒ ประเด็น คือ
๑. การตรวจรับเครือ่ งปรับอากาศที่มีคุณภาพเฉพาะไมถูกตองตามใบเสนอราคาอันเปน
สวนหนึ่งของสัญญาซื้อขาย
๒. การวาจางบริษัทเอกชนทําความสะอาดอาคาร มีลักษณะเปนการแบงซื้อแบงจาง เปน
การไมปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
มติ ใหนําเขาสภามหาวิทยาลัยพิจารณาครั้งตอไป
๙. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดแจงตามหนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ ที่ ศธ ๐๕๓๙/พิเศษ ลว ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ ขอใหพิจารณาแกไขปญหาการบริหารงาน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ นั้น สกอ. ไดพิจารณาแลวเห็นวา กรณีดังกลาวเกิดขอโตแยงวาบุคคล
ใดเปนผูมีหนาที่รักษาราชการแทนอธิการบดี ระหวาง รองศาสตราจารย ดร.เปรื่อง จันดา กับ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย นาคะบุตร ซึ่งตางก็อางมติสภามหาวิทยาลัย หากจะใหตรวจสอบ
ขอเท็จจริงตองใชระยะเวลาหนึ่ง ซึง่ เรื่องนี้ควรเรงแกไขโดยเร็ว หากไดมีการนัดประชุมสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาลงมติใหมอีกครั้งก็จะคลีคลายปญหาไดทันที่ เพราะอํานาจในการแตงตั้งผูรักษาราชการแทน
อธิการบดีเปนอํานาจหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๓๓ แหง พ.ร.บ.ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗

-๓สํานักงานคระกรรมการการอุดมศึกษา ใครขอแนะนําใหนายกสภามหาวิทยาลัยรีบนัดประชุมเพื่อ
พิจารณาทบทวน เรื่องแตงตั้งผูรักษาราชการใหเปนที่ยุติโดยเร็ว หากสภามหาวิทยาลัยมีมติประการใด
ผูที่เกี่ยวของตองถือปฏิบัติโดยเครงครัดตอไป ที่ประชุมเห็นวาเรื่องดังกลาวไดดําเนินการเสร็จสิ้น
และไดกลับเขาภาวะปกติแลว
มติ รับทราบ
๑๐. ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๓ มี
มติ ใหนายกสภามหาวิทยาลัยพนจากตําแหนง โดยวิธีลงคะแนนแบบเปดเผย ที่ประชุมจึงเสนอใหแตงตั้ง
คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ตามขอคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย
คุณสมบัติและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๔ มีรายชื่อดังตอไปนี้
๑. ดร.พิษณุ กันแตง
ผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
๒. ผูชวยศาสตราจารยบุญรัตน พิมพาภรณ
ผูแทนผูบริหาร
กรรมการ
๓. นายสุเมธ ธรรมาภิมุข
ผูแทนผูบริหาร
กรรมการ
๔. ผูชวยศาสตราจารยวัฒนา มหาราช
ผูแทนคณาจารย
กรรมการ
๕. ผูชวยศาสตราจารยเสาวนิตย แดงทองดี
ผูแทนคณาจารย
กรรมการ
๖. นายเฉลิมเกียรติ บุญมาก
ผูแทนผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๗. นายสุทัศน จันทรแสงศรี
ผูแทนผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๘. นายธวัชชัย เอี่ยมศิริรักษ
ผูแทนผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๙. นายมณฑล สนามชัยสกุล
ผูแทนผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๐. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
เลขานุการ
มติ เห็นชอบ
๑๑. ตามหนังสืออางถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ไดสงคําชี้แจงอุทธรณคําสั่งทางปกครอง
และเอกสารเพิ่มเติมตอคณะกรรมการอุทธรณตาม พ.ร.บ. ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อ
ประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณนั้น คณะกรรมการอุทธรณ ไดพิจารณาวินิจฉัยตามขอเท็จจริงแลว
เห็นวาผูอุทธรณไดจัดสงเอกสารและชี้แจงอุทธรณเพิ่มเติม อุทธรณคําสั่งผูอนุญาตตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒
มติ ใหชะลอการพิจารณา จนกวาจะมีการชี้แจงจากทาง ปตท.
๑๒. รายงานผลการสอบขอเท็จจริง กรณีมีผูรองเรียนกลาวหา รองศาสตราจารย ดร.เปรื่อง จันดา
ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ สกอ. ไดพิจารณารายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริง ฉบับลงวันที่ ๔ มกราคม
๒๕๕๓ และสําเนารายงานผลการสอบขอเท็จจริงแลวพบวา สําเนารายงานผล ฯ ยังไมไดนําเขาสูการ
พิจารณาของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ และ ไมปรากฏเอกสารหลักฐานประกอบ ตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงรวบรวมได เพื่อใหไดทราบผลการพิจารณาและมติของสภา
มหาวิทยาลัยในเรื่องดังกลาวตลอดจนเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของมาประกอบการพิจารณา สกอ.
จึงใครขอความอนุเคราะหมายังสภามหาวิทยาลัยไดโปรดจัดสงสําเนารายงานการประชุมพรอมมติของ
สภามหาวิทยาลัยที่ไดพิจารณาและมีมติเกี่ยวของกับเรื่องดังกลาว พรอมสําเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ
ตามที่ สกอ. สอบขอเท็จจริงรวบรวมไปยัง สกอ. เพื่อประกอบการพิจารณาดวย ที่ประชุมไดพิจารณา
๑. ในการทําสัญญาจัดตั้งสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง มหาวิทยาลัยไมมีระเบียบ
การจัดหารายไดจากที่ราชพัสดุ

-๔๒. 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. การจัดตั้งรานสะดวกซื้อ หรือ รานกาแฟอะเมซอน (7-Eleven) เปนลักษณะของ
การจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจไมใชการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ
๗. ผลประโยชนตอบแทนจากน้ํามันเชื้อเพลิง รานคาสะดวกซือ้ และกาแฟอเมซอล
ปตท.จัดใหมหาวิทยาลัยยังไมเหมาะสม
มติ เห็นชอบ มอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงาน สกอ. ทราบ
๑๓. ดวย นายวิศิษฏ จันทรตั้ง ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองนโยบายและ
แผน และ รักษาราชการในตําแหนงผูอํานวยการกองกลาง สํานักงานอธิการบดี ไดมีคําสั่งให นาย
วิศิษฏ จันทรตั้ง หยุดปฏิบัติหนาที่เปนการชั่วคราว นั้น เมื่อการบริหารงานของคณะผูบริหาร
มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินไปดวยความเรียบรอยถูกตองตามระเบียบและกฎหมายแลว นายวิศิษฏ
จันทรตั้ง จึงขอความอนุเคราะหมหาวิทยาลัยกลับมาปฏิบัติหนาที่ตามเดิม มหาวิทยาลัยไดพิจารณาแลว
เห็นสมควรออกคําสั่งใหบุคคลอื่นมาปฏิบัติหนาที่รักษาราชการในตําแหนงผูอํานวยการกองกลาง และให
นายวิศิษฏ จันทรตั้ง ไปปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงที่สังกัดอยูเดิม โดยใหผูบังคับบัญชาในหนวยงาน
มอบหมายงานใหปฏิบัติตอไป และเสนอ สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้ง นายไพโรจน พรเจริญ
รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี และพิจารณาให นางนภาพร เกียรติวานิชโสภณ
หัวหนางานการเจาหนาที่และนิติการ รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกองกลาง
มติ ใหเปนอํานาจหนาที่ของอธิการบดีในการดําเนินการ
๑๔. มหาวิทยาลัยขอเสนอโครงการจัดตั้ง “โครงการจัดตั้งสถาบันมะขามหวานแหงประเทศ
ไทย” เปนหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบและเปนแหลงขอมูลและศูนยกลางในการเชื่อมโยงเครือขายมะขาม
หวานแหงประเทศไทย
มติ รับในหลักการ
๑๕. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการจัดการศึกษา
นอกสถานที่ตั้งเฉพาะบางสวนของหลักสูตร ที่เปดดําเนินการสถานที่ตั้ง
มติ นํากลับไปพิจารณาในคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และเสนอสภา
มหาวิทยาลัยครั้งตอไป

-๕๑๖. ตามที่ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ไดมี
ประกาศ เรื่อง แนวทางการดําเนินการกรณีสถานศึกษาอุดมศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายนอก
“ไมรับรองมาตรฐาน” โดยใหสถานศึกษาปรับปรุงแกไขคุณภาพเปนเวลาไมนอยกวา ๒ ป หาก
สถาบันอุดมศึกษามีความประสงคจะรับการประเมินซ้ําใหแจง สมศ. ผานตนสังกัด เพื่อใหการดําเนินการ
ขอรับการประเมินซ้ําเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สกอ. ไดจัดทําแนวทางการขอรับการประเมินซ้ํากรณี
สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง “ไมรับรองมาตรฐาน” หรือสามารถดาวโหลด
แบบฟอรมไดที่ http://www.mua.go.th/users/bhes/index.htm เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาที่มีความประสงค
ขอรับการประเมินซ้ําใชเปนแนวทางในการดําเนินงานตอไป
มติ รับทราบ
๑๗. คํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ปงบประมาณ ๒๕๕๓
- แผนการใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกชุมชน
- แผนการใหบริการสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
- แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
มติ รับทราบ

(ผูชวยศาสตราจารยกิต บุญเอก)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

