รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ครั้งที่ ๕๒ (๑/๒๕๕๗)
วันพุธที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมสภา ท ๔๑๐ อาคารทีปวิชญ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
**************************
ผู้มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร
๒. อาจารย์บัญชา
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขแก้ว
๔. อาจารย์ ดร.ณัฐดนัย
๕. อาจารย์สุภาภรณ์
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปถมา
๗. อาจารย์ศุภศิว์
๘. อาจารย์ ดร.อุทัยวรรณ
๙. อาจารย์ ดร.ปณิชกา
๑๐. นายลูกขวัญ
๑๑. นางสาวสินี
๑๒. นางเพ็ญศรี
๑๓. นายอนิรุทธ์
๑๔. นายณัฐชานนท์
๑๕. นางชัชฎาพันธ์
๑๖. นางสาวสิริลักษณ์

ไชยเมือง
ศรีสมบัติ
คําสอน
สุภัทรกุล
บัณฑิตย์
เอี่ยมสอาด
สุวรรณเกษร
ฉัตรธง
จีรพรชัย
อินทร์คล้าย
ยิ้มน่วม
มีพยุง
ชัยเสวก
ดอนเขียวไพร
อยู่เพชร
วงศ์ประสิทธิ์

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ)
๑. อาจารย์ ดร.โชติ
๒. ว่าที่ร้อยตํารวจตรี ดร.ธีระพงษ์
๓. อาจารย์ปรัชญา
๔. อาจารย์วัชรากร
๕. อาจารย์ ดร.พงษ์เทพ

บดีรัฐ
แสนทวีสุข
โพธิหัง
ใจตรง
รักผกาวงศ์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
๑

รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม ครั้งที่ ๕๒ (๑/๒๕๕๗) วันพุธที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวโชติกา
๒. นางสิริภัทร
๓. นางสาวพรรณภัทรา

ส้มส้า
ขําจุ้ย
สุดแสง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๓๓ น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร ไชยเมือง ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประธาน
ที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและอวยพรปีใหม่กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ และเสนอ
ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ ผลจากการเข้าร่วมประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่ง
ประเทศไทย (ทปสท.) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ วันที่ ๑๖ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี มีประเด็นสาระสําคัญ สรุปดังนี้
๑) ทีป่ ระชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.)
ประกอบด้วย ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๔๐ แห่ง , ประธานสภา
คณาจารย์ฯ ของมหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ แห่ง และประธานสภาคณาจารย์ ฯ สถาบัน
เทคโนโลยีปทุมวัน รวมสมาชิกทั้งสิ้น ๕๐ สถาบัน โดยมี “ข้อบังคับที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) ว่าด้วย การบริหารงาน พ.ศ. ๒๕๕๖” เป็นกฎระเบียบสําหรับ
การดําเนินงานของ ทปสท.
๒) ในการประชุมทปสท.ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ ได้มีการเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ชุดที่ ๖) โดยมีผ้ชู ่วยศาสตราจารย์
ศิริพร ไชยเมือง เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓) สําหรับในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๔๐ แห่ง นั้น ทีป่ ระชุมประธานสภา
คณาจารย์และข้าราชการมหาวิทายลัยราชภัฏ ได้ตรา “ข้อตกลงที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ ว่าด้วยการบริหารงานของที่ประชุม พ.ศ. ๒๕๕๖” ขึ้น เพื่อใช้ในการ
ดําเนินงานและมีคณะกรรมการบริหารของที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
๑.๒ การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙๒(๑/๒๕๕๗) เมื่อวันเสาร์ที่ ๔
มกราคม ๒๕๕๗ มีระเบียบวาระพิจารณาที่สําคัญ ดังนี้
๑) การพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งวิชาการ
๒) การพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากรประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ –
๒๕๖๐
๒
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม ครั้งที่ ๕๒ (๑/๒๕๕๗) วันพุธที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗

๓) การพิจารณาเป้าหมายตัวชี้วัดในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่
๕๒ แห่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ในการนี้ ได้มอบหมายให้กรรมการและเลขานุการ แจ้งเรื่องต่างๆ ให้ทีป่ ระชุมทราบ ดังนี้
๑.๓ วารสารสภาคณาจารย์และข้าราชการ ฉบับแรก
ขณะนี้ อยู่ระหว่างดําเนินการ โดยเนื้อหาจะเป็นรูปแบบของการนําเสนอกรรมการสภา
คณาจารย์และข้าราชการ การประชาสัมพันธ์โครงการสัญจร “Green Heart” และการระบุช่องทางการ
ติดต่อกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ประธานที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ครั้งที่ ๕๑ (๙/๒๕๕๖) เมื่อวันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยที่ประชุมได้ร่วมพิจารณา
และให้มีการแก้ไขเวลา ดังนี้
หน้า ๒๑ วาระ ๓.๑ ปรับงบประมาณที่ใช้ในการดําเนินโครงการ เป็น “...จํานวนทั้งสิ้น
๑๓๗,๐๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณ ๑๓,๐๐๐ บาท...” และปรับงบประมาณโครงการศึกษาดูงาน
สภาคณาจารย์และข้าราชการ “เป็นจํานวน ๗๐,๐๐๐ บาท...”
หน้า ๒๓ เปลี่ยนแปลงกําหนดการโครงการสัญจร “Green Heart” ครั้งที่ ๒ หน่วยงาน
: สํานักงานอธิการบดี เป็น “วันอังคารที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗”
หน้า ๒๔ ตรวจสอบและปรับผู้รับผิดชอบโครงการให้เหมาะสมอีกครั้ง
มติทีป่ ระชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕๑ (๙/๒๕๕๗) ตามทีไ่ ด้แก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ การพิจารณาดําเนินการตามแผนโครงการ
๑) โครงการสัญจร “Green Heart”
สืบเนื่องจากวาระ ๕.๑ ประธานที่ประชุม เสนอว่าในการจัดกิจกรรมโครงการสัญจร
“Green Heart” นี้ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นระหว่างบุคลากรด้วยกัน โดยจะกําหนด
ประเด็นการสนทนาที่ดึงดูดความสนใจ จึงขอให้กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการทุกท่านช่วยกัน
ประชาสัมพันธ์บุคลากรภายในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย
ทั้งนี้ กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงว่า ขณะนี้ ได้ดําเนินการขออนุมัติโครงการ
และงบประมาณเรียบร้อยแล้ว และจัดทําหนังสือเชิญชวนบุคลากรแต่ละหน่วยงาน พร้อมจัดเตรียม
อุปกรณ์สําหรับใช้ในโครงการ รวมถึงจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มด้วย

๓
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม ครั้งที่ ๕๒ (๑/๒๕๕๗) วันพุธที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗

๒) โครงการศึกษาดูงาน เรื่อง บทบาทหน้าที่ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ
สืบเนื่องจากวาระ ๕.๑ กรรมการและเลขานุการ เสนอว่า ขณะนี้ ได้ดําเนินการจัดทํา
ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ และได้ประสานจัดทําหนังสือเพื่อขอเข้าศึกษาดูงานเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ ในส่วนของกรรมการสภาคณาจารย์ฯ ได้ตอบรับเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน
มาแล้ว ๗ ท่าน ส่วนกรรมการท่านใดยังไม่ได้แจ้งตอบรับการเข้าร่วมสามารถแจ้งรายชื่อภายในวันที่
๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ นี้
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ โครงการพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ (ตู้ร้องเรียนของสภาคณาจารย์ฯ)
ประธานที่ ป ระชุ ม เสนอว่ า ด้ ว ยอาจารย์ ศุ ว ศิ ว์ สุ ว รรณเกษร กรรมการ ได้ เ สนอ
โครงการจัดทําตู้ร้องเรียนสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นอํานาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๔ (๒) แสวงหาแนวทางร่ ว มกั น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม พัฒ นาศั ก ยภาพของ
คณาจารย์และข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ โดยบุคลากรสามารถส่ง
หนังสือร้องเรียน /ร้องทุกข์ (ตามแบบฟอร์มที่กําหนด) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องผ่าน
ตู้ร้องเรียน
อาจารย์ ดร.ณัฐดนัย สุภัทรกุล กรรมการ ได้ให้ข้อคิดเห็นว่าตามกระบวนการพิจารณา
เรื่องร้องเรียน ควรศึกษาข้อกฎหมายด้วยว่าได้ให้อํานาจสภาคณาจารย์ฯ โดยเฉพาะในการพิจารณา
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การดําเนินการทางจรรยาบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๑
และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย จรรยาบรรณข้าราชการสังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือไม่
ประธานที่ประชุม ได้แสดงความเห็นว่าสภาคณาจารย์ฯ อาจเป็นตัวกลางในการรับเรื่อง
และกลั่นกรองข้อเท็จจริงในเบื้องต้น เพื่อส่งต่อให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องหรือมหาวิทยาลัยพิจารณา
ดําเนินการต่อไป
ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะกรอบการดําเนินงาน รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้
๑) ควรมีการกําหนดขั้นตอนในการร้องเรียน / ร้องทุกข์ และกําหนดขอบเขตเรื่อง
ร้องเรียน / ร้องทุกข์ หรือไม่
๒) ควรมีการกําหนดกรรมการสภาคณาจารย์ฯ เป็นผู้รวบรวมเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
หรือไม่

๔
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม ครั้งที่ ๕๒ (๑/๒๕๕๗) วันพุธที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗

๓) ควรมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณากลัน่ กรองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
เบื้องต้น หรือไม่
๔) ควรมีการเพิม่ เติมในส่วนของนักศึกษา หรือไม่
ทั้งนี้ หลังจากที่ประชุมได้ร่วมอภิปรายอย่างกว้างขวางที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการ
และเสนอขอให้กรรมการสภาคณาจารย์ฯ นํากลับไปพิจารณาหารือแนวทางการดําเนินการอย่างละเอียด
อีกครั้ง
มติที่ประชุม เห็น ชอบโครงการพัฒ นาจรรยาบรรณวิ ช าชี พ (ตู้ร้ องเรีย นของสภา
คณาจารย์ฯ) ในหลักการ โดยขอให้นําเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งภายหลังจากการศึกษาดูงาน
๕.๒ การพิจารณาแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา
ประธานที่ประชุม เสนอว่าด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําจะครบ
วาระการดํารงตําแหน่งในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ และให้มหาวิทยาลัยดําเนินการคัดเลือกภายในเก้าสิบ
วัน ซึ่งที่ผ่านมาสภามหาวิทยาลัยได้ตราข้อบังคับฯว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา จํานวน ๔ ฉบับ คือ พ.ศ. ๒๕๔๗ , พ.ศ. ๒๕๔๘ , พ.ศ. ๒๕๕๒
และ พ.ศ. ๒๕๕๔ และได้มีการปรับแก้ไขในประเด็นสําคัญ ดังนี้
๑. ข้อ ๓ การให้คําจํากัดความของคําว่า “คณาจารย์ประจํา”
๒. ข้อ ๓ การให้คําจํากัดความของคําว่า “ตําแหน่งบริหาร”
๓. ข้อ ๙ การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา เมื่อ
หมดวาระหรือลาออกก่อนหมดวาระ
ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมได้พิจารณาแก้ไขข้อบังคับดังกล่าว (รายละเอียดตามตาราง
การเปรียบเทียบการแก้ไขข้อบังคับฯ หน้า ๕๑ – ๕๓) เพื่อเสนอคณะกรรมการฯที่เกี่ยวข้องพิจารณา
ต่อไป
ที่ประชุมให้ขอ้ เสนอแนะแก้ไขข้อบังคับฯ สรุปดังนี้
๑) ข้อ ๓ การให้คําจํากัดความของคําว่า “คณาจารย์ประจํา” ให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งการพิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา ควรศึกษาจาก
เจตนารมณ์ของกฎหมายด้วย “คณาจารย์ประจํา” จึงควรมาจากคณาจารย์ประจําอย่างแท้จริง ไม่มี
ตําแหน่งทางบริหารและให้เป็นไปตามสัดส่วนที่ได้กําหนดไว้
๒) ข้อ ๓ การให้คําจํากัดความของคําว่า “ตําแหน่งบริหาร” ควรมีการแก้ไขให้เป็นไป
ตามข้อบังคับฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ มีความเหมาะสมแล้ว
๓) ข้อ ๙ การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา เมื่อหมดวาระ
หรือลาออกก่อนหมดวาระ ให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ พ.ศ. ๒๕๕๔
๕
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม ครั้งที่ ๕๒ (๑/๒๕๕๗) วันพุธที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗

ข้อเสนอแนะอื่นๆ
๔) การตรากฎหมายเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไม่ว่าเรื่องใด ควรยึด
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นหลักหรืออย่างน้อยไม่ควรขัดแย้งมาตรฐาน
เกณฑ์กลาง
มติที่ประชุม เห็นชอบการแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา ในส่วนของการให้คํา
จํากัดความของคําว่า “ตําแหน่งบริหาร” ควรมีการแก้ไขให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยมอบ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นําข้อเสนอแนะเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายลําดับ
รองพิจารณาให้ความเห็นต่อไป
๕.๓ การพิจารณาแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
ประธานที่ประชุม เสนอว่าด้วยสภามหาวิทยาลัยได้ตราข้อบังคับฯว่าด้วยสภาคณาจารย์
และข้าราชการ จํานวน ๓ ฉบับ คือ พ.ศ. ๒๕๔๗ , พ.ศ. ๒๕๔๘ และ พ.ศ. ๒๕๕๒ และได้มีการ
ปรับแก้ไขในประเด็นสําคัญ ดังนี้
๑. ข้อ ๓ การให้คําจํากัดความของคําว่า “คณาจารย์ประจํา”
๒. ข้อ ๓ การให้คําจํากัดความของคําว่า “ข้าราชการ”
๓. ข้อ ๓ การให้คําจํากัดความของคําว่า “ตําแหน่งบริหาร”
๔. ข้อ ๑๑ การเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการเมื่อหมดวาระหรือ
ลาออกก่อนหมดวาระ
ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมได้พิจารณาแก้ไขข้อบังคับดังกล่าว (รายละเอียดตามตาราง
การเปรียบเทียบการแก้ไขข้อบังคับฯ หน้า ๕๑ – ๕๓) เพื่อเสนอคณะกรรมการฯที่เกี่ยวข้องพิจารณา
ต่อไป
ที่ประชุมให้ความเห็นไปในทางเดียวกันว่า ในส่วนของการให้ความหมายคําจํากัดของ
จะเป็นประเด็นเดียวกันกับข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจํา จึงควรขอคําปรึกษาต่อคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายลําดับรอง และศึกษา
เจตนารมณ์ของกฎหมายที่ได้กําหนดขึ้น
มติที่ประชุม เห็นชอบการแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย
สภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยมอบประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นําข้อเสนอแนะเสนอ
คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายลําดับรองพิจารณาให้ความเห็นต่อไป

๖
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม ครั้งที่ ๕๒ (๑/๒๕๕๗) วันพุธที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗

ระเบีบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖
๖.๑
ประกกาศมหาวิทยาลัยราชภัภัฏพิบูลสงครราม เรื่อง กการจ่ายค่าเบีบี้ยประชุม
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