
ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ในคราวประชุมครั้งท่ี ๗๘ (๙/๒๕๕๕)  เม่ือวันเสาร์ท่ี  ๒๔  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ณ ห้องประชุมสภา อาคารทีปวิชญ ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

วาระที ่ ชื่อวาระ มติที่ประชุม 
หน่วยงาน/

ผู้รับผิดชอบ 

ผลการปฏบิัติ 

ตามมติ 

๓.๑ การพิจารณาผลการเจรจา  

เพื่อเจรจาหาทางออกรว่มกัน  

:  กรณีการเลือก ผูด้ ารง

ต าแหน่งอธกิารบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ         

พิบูลสงคราม 

สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ  ดังนี้ 

   ๑) รับทราบค าสั่งศาลปกครอง คดีระหว่าง รศ.สรุชยั 

ขวัญเมือง ผู้ฟ้องคดี กับ สภามหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม ผู้ถูกฟอ้งคดี และรับทราบค าสั่งเรียกใหท้ าค า

ชีแ้จง 

   ๒) กรณีให้สภามหาวิทยาลัย  (ผู้ถกูฟอ้งคดี) จัดท าค า

ชีแ้จงตามค าร้องดงักล่าว  เห็นชอบมอบ นายโอภาส  

เขียววิชัย  กรรมการสภามหาวทิยาลัย  ผศ. ดร.นิวัตร  

พัฒนะ  เลขานุการสภามหาวิทยาลยั  และงานนติิกร  

ร่วมจัดท าค าชี้แจงตามส าเนาค าขอวธิีการชั่วคราวกรณี

การด าเนินการเสนอขอโปรดเกลา้ฯ แตง่ตั้ง นายสาคร  

สร้อยสังวาลย์  ใหด้ ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวทิยาลยั

ราชภัฏพิบูลสงคราม  ตามที่ได้ย่ืนขอต่อศาลขอขยาย

ระยะเวลาย่ืนค าชีแ้จงออกไปอีก  ๑๕  วันนับแต่วันครบ

ก าหนดเดิมตามทีข่อ   

   ๓)  กรณีให้สภามหาวิทยาลัย  (ผูถู้กฟอ้งคดี)  ไปให้

ถอ้ยค าต่อศาล  เห็นชอบมอบ นายโอภาส  เขียววชิัย  

กรรมการสภามหาวิทยาลยั  ผศ. ดร.นิวัตร  พัฒนะ  

เลขานุการสภามหาวิทยาลยั   และงานนิติกร  มอบให้

เป็นผู้ไปให้ถอ้ยค าต่อศาลปกครองเพ่ือประกอบค าขอ

วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาของผู้ฟ้องคดี  โดยศาล

นัดไตส่วนในวนัที่  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  เวลา  

๑๓.๓๐ น.   ณ  ศาลปกครอง  ชั้น  ๒  ห้องไต่สวน 

   ๔) กรณีให้สภามหาวิทยาลัย  (ผู้ถกูฟอ้งคดี)  จัดท า

ค าให้การแก้ค าฟ้องพร้อมด้วยพยานหลักฐาน ๑ ชุด และ

ส าเนาค าให้การและส าเนาพยานหลกัฐานอีก ๑ ชุด ยื่น

ต่อศาลปกครองภายใน  ๓๐  วัน  นบัแต่วันทีไ่ด้รบัค าสั่ง

นี ้ (เม่ือวันที่  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕)  เห็นชอบมอบ

ให้อัยการ  เป็นผู้ด าเนินการแกต้่างคดี  ตามประเด็นทีไ่ด้

มกีารฟ้องรอ้ง  ๓  ประเดน็  ได้แก ่ ๑) การประชุมลบั  

๒)  ความไมเ่ป็นกลางของกรรมการ  และ ๓)  บัตร

ลงคะแนนสูญหาย  โดยยืนยันการปฏิบัติหน้าที่ของสภา

มหาวิทยาลัยท าดว้ยความบริสุทธิ์ใจและกระบวนการ

เป็นไปด้วยความถกูต้องแล้ว 

   ๕)  กรณีการย่ืนฟอ้งเกี่ยวกับการสรรหาอธิการบดี  

ขอให้ยุติทีค่ าพิพากษาศาลปกครอง   ซึ่งจะไม่ส่งเร่ืองให้

กฤษฎกีาเป็นผู้ตีความอกี 

เลขานุการสภา

มหาวิทยาลัย 

และนิติกร 

ด าเนินการจัดท า

ค าช้ีแจงตาม

ส าเนาค าขอ

วิธีการชั่วคราว 

และให้ถ้อยค าต่อ

ศาลปกครองเพ่ือ

ประกอบค าขอ

วิธีการชั่วคราว

กอ่นการพิพากษา

ของผู้ฟอ้งคดีแล้ว 



วาระที ่ ชื่อวาระ มติที่ประชุม 
หน่วยงาน/

ผู้รับผิดชอบ 

ผลการปฏบิัติ 

ตามมติ 

๓.๒ แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรอง

อธกิารบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม   

ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ

คณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินผลงาน

มหาวิทยาลัย 

สภามหาวิทยาลยัมีมติเห็นชอบ  ดังนี ้

๑) แตง่ตั้ง  อาจารย์ ดร.คงศักดิ์  ศรแีกว้ รักษา

ราชการแทนรองอธกิารบดีฝา่ยวางแผนและ

พัฒนา เป็นเลขานุการคณะกรรมการตดิตาม 

ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย   

๒) ขอให้เชิญ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ศิรพิร            

ไชยเมือง   เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยด้วย

ทุกครัง้ 

คณะกรรมการ

ติดตาม 

ตรวจสอบและ

ประเมินผลงาน

มหาวิทยาลัย 

ด าเนินการออก

ค าสั่งแต่งตั้ง

เลขานุการ

คณะกรรมการฯ 

ให้นายกสภา

มหาวิทยาลัยลง

นามเรยีบร้อยแล้ว 

๔.๑ การพิจารณาผลการประเมิน

คุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 

๒๕๕๕  ระดับสาขาวิชา  คณะ  

ส านัก / สถาบัน  และระดับ

มหาวิทยาลัย 

สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบผลการประเมิน

คุณภาพภายใน  ปีการศกึษา ๒๕๕๕ ระดับ

สาขาวิชา คณะ  ส านัก / สถาบัน  และระดับ

มหาวิทยาลัย  และให้น าข้อเสนอแนะของ

กรรมการไปพิจารณาด าเนินการตอ่ไป 

รักษาราชการ

แทนรอง

อธกิารบดีฝ่าย

วางแผนและ

พัฒนา และ

ส านักงาน และ

ส านักงาน

มาตรฐานและ

ประกันคุณภาพ 

รับทราบ

ข้อเสนอแนะของ

กรรมการ  โดยจะ

น าไปพจิารณา

ด าเนินการต่อไป 

 
หมายเหตุ มติสภามหาวิทยาลัยได้แจง้และเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานและบุคคลได้รับทราบ โดยสามารถ

คน้หาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ส านักงานสภามหาวิทยาลัย http://council.psru.ac.th/ 
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