รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ครั้งที่ ๕๗ (๖/๒๕๕๗)
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุม ท ๓๐๘ อาคารทีปวิชญ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
**************************
ผู้มาประชุม
๑. อาจารย์บัญชา
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปถมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขแก้ว
อาจารย์ ดร.โชติ
อาจารย์วัชรากร
ว่าที่ร้อยตํารวจตรี ดร.ธีระพงษ์
อาจารย์ ดร.พงษ์เทพ
อาจารย์ศุภศิว์
อาจารย์ปรัชญา
นายอนิรุทธ์
นางชัชฎาพันธ์
นายลูกขวัญ
นางสาวสินี
นางสาวสิริลักษณ์

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ)
๑. อาจารย์สุภาภรณ์
๒. อาจารย์ ดร.ปณิชกา
๓. อาจารย์ ดร.ณัฐดนัย
๔. อาจารย์ ดร.อุทัยวรรณ
๕. นางเพ็ญศรี
๖. นายณัฐชานนท์

ศรีสมบัติ

รองประธานกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการ
เอี่ยมสอาด
กรรมการ
คําสอน
กรรมการ
บดีรัฐ
กรรมการ
ใจตรง
กรรมการ
แสนทวีสุข
กรรมการ
รักผกาวงศ์
กรรมการ
สุวรรณเกษร
กรรมการ
โพธิหัง
กรรมการ
ชัยเสวก
กรรมการ
อยู่เพชร
กรรมการ
อินทร์คล้าย
กรรมการ
ยิ้มน่วม
กรรมการ
วงศ์ประสิทธิ์
กรรมการและเลขานุการ

บัณฑิตย์
จีรพรชัย
สุภัทรกุล
ฉัตรธง
มีพยุง
ดอนเขียวไพร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
๑

รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่ ๕๗(๖/๒๕๕๗) วันพฤหัสบดีท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวโชติกา
๒. นางสิริภัทร
๓. นางสาวนภัสกร

ส้มส้า
ขําจุ้ย
ละลอกแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๕ น.
อาจารย์ บั ญชา ศรี สมบัติ รองประธานกรรมการ ปฏิ บั ติ หน้ าที่ แทนประธานสภา
คณาจารย์และข้าราชการ กล่าวเปิดการประชุมและเสนอที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบ
วาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ ตามที่ผ้ชู ่วยศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ครบวาระการรักษาราชการแทนหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ในวันที่ ๒
พฤษภาคม ๒๕๕๗ เนื่องจากยังมิได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ผู้ใดเป็นอธิการบดี
ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในคราวประชุมครั้งที่ ๙๖(๕/๒๕๕๗) เมื่อวันที่ ๒๖
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงมีมติเห็นชอบแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ อยู่มี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗
เป็นต้นไป โดยให้ดํารงตําแหน่งไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
๑.๒ ผลจากการประชุมคณะกรรมการศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่างและ
โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว สรุปดังนี้
๑.๒.๑ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัด
กิจกรรม “งานศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ” ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ลานวัฒนธรรมฯ
โดยมีการแสดงและจัดจําหน่ายสินค้าวัฒนธรรม
๑.๒.๒ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับ
จังหวั ดพิ ษณุ โ ลก จัดกิจกรรมการแสดงเทิ ดพระเกียรติการจั ดฉายภาพยนตร์ ตํานานสมเด็จ พระ
นเรศวรมหาราช ภาค ๕ “ยุทธหัตถี” (รอบปฐมทัศน์) บริเวณชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพิษณุโลก
๑.๒.๓ ผลประกอบการของโรงแรมวั ง จั น ทร์ ริ เ วอร์ วิ ว ช่ ว งเดื อ นตุ ล าคม
๒๕๕๖ – เมษายน ๒๕๕๗ ได้ผลประกอบการในแต่ละเดือนประมาณ ๓ ล้านบาท อีกทั้ง ขณะนี้
ทางโรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว อยู่ระหว่างเข้ารับการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (EIA) ในเดือน
ตุลาคมนี้
มติที่ประชุม รับทราบ

๒
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่ ๕๗(๖/๒๕๕๗) วันพฤหัสบดีท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ประธานที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ครั้งที่ ๕๖ (๕/๒๕๕๗) เมื่อวันพุธที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗
มติทีป่ ระชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕๖ (๕/๒๕๕๗) โดยไม่มีแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ รายงานความคืบหน้าผลการดําเนินงานการแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยฯ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ พ.ศ.
๒๕๕๔ และพนักงานสายสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๕๓
สืบเนื่องจากวาระ ๓.๑ ประธานที่ประชุม ตามที่ผลการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อ
ศึกษาทบทวนการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุน เมื่อ
วั น ที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ ได้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบในหลั ก การและให้ นํ า เสนอที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ
บริ ห ารงานบุ ค คลมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ พิ บูล สงคราม (ก.บ.ม.) เมื่อ วั น ที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ นั้ น
ที่ประชุมได้มีการพิจารณาแล้วยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน จึงเห็นชอบให้นํากลับมาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
แต่มิได้แจ้งมอบหมายให้หน่วยงานใดรับไปดําเนินการต่อ ดังนั้น ในการดําเนินการดังกล่าวนั้น จะขอ
นําเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อหารือให้เกิดความชัดเจนอีกครั้ง ซึ่งการดําเนินการขั้นต่อไปอาจต้อง
จัดทําประชาพิจารณ์บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๒ การจัดทําตู้ร้องเรียนสภาคณาจารย์และข้าราชการ “เพื่อนพิบูล”
สืบเนื่องจากการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครัง้ ที่ ๕๕(๔/๒๕๕๗) วันศุกร์ที่
๗ มีนาคม ๒๕๕๗ วาระ ๓.๑ ได้เห็นชอบการจัดทําตู้ร้องเรียนสภาคณาจารย์และข้าราชการ “ตูเ้ พื่อน
พิบูล” นั้น ขอมอบหมายให้คณะอนุกรรมการฝ่ายพิทกั ษ์สิทธิบคุ ลากรและผลประโยชน์ฯ เป็นผู้รับผิดชอบ
จัดเตรียมตู้ร้องเรียนจํานวน ๑ ตู้ ตั้งไว้ ณ ห้องสภาคณาจารย์และข้าราชการ ส่วนการจัดทําแผนผัง
ขั้นตอนการเสนอเรื่องร้องเรียนขอมอบหมายให้อาจารย์ศุภศิว์ สุวรรณเกษร เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ
ต่อไป
ทั้ งนี้ ที่ ประชุ มได้ เปิ ดประเด็ นอภิ ปรายกรณี การเสนอเรื่ องร้ องเรี ย นนั้ น ควรให้
ครอบคลุมถึงนักศึกษาด้วยหรือไม่ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วได้ให้ความเห็นชอบและให้ข้อสังเกตสรุป
ดังนี้ การดําเนินงานต่างๆ ควรทบทวนบทบาทหน้าที่ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของสภาคณาจารย์และ
ข้ าราชการสภาคณาจารย์ ฯ อาจเป็ น ตั ว กลางในการรั บ เรื่ อ งและกลั่ น กรองข้ อ เท็ จ จริ ง เบื้ อ งต้ น ทั้ ง
บุคลากรและนักศึกษา และส่งต่อให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องหรือมหาวิทยาลัยรับพิจารณาดําเนินการ
ต่อไป

๓
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่ ๕๗(๖/๒๕๕๗) วันพฤหัสบดีท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

มติที่ประชุม เห็นชอบให้รับเรื่องร้องเรียนสําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย แต่ไม่ปิด
กั้นกรณีนักศึกษาแจ้งเรื่องร้องเรียน โดยมอบผู้รับผิดชอบดําเนินการตามขั้นตอนต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ แผนยุทธศาสตร์ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘
– ๒๕๖๑
ประธานที่ประชุม เสนอว่าตามที่คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการได้ร่วมกัน
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) สภาคณาจารย์และข้าราชการ เพื่อนํามาใช้วิเคราะห์เป็น
แนวทางในการกําหนดพันธกิจวิสัยทัศน์ และกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ เมื่อวันพุธที่ ๒
เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม กอ ๓๐๒ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ –
๑๒.๐๐ น. นั้น ที่ประชุมได้พิจารณาและขอให้ดําเนินการปรับแผนยุทธศาสตร์ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ จากเดิม เพื่อใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑
ประธานที่ ป ระชุ ม เสนอว่ า ในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สภาคณาจารย์ แ ละ
ข้าราชการ ควรพิจารณาเสนอของบประมาณเพิ่ม เนื่องจากได้มีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการหลาย
โครงการ รวมถึงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สํานักงาน การจัดส่งพวงหรีดให้แก่ครอบครัวสมาชิก และ
กิจกรรมงานอื่นๆด้วย
ดังนั้น ในส่วนของงบประมาณคงเหลือในแต่ละโครงการและงบประมาณส่วนอื่น ขอ
มอบหมายให้นางชัชฎาพันธ์ อยู่เพชร นําเสนอเข้าที่ประชุมครั้งต่อไปด้วย
มติที่ประชุม เห็นชอบตามประธานที่ประชุมเสนอ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ การสํารวจความคิดเห็นความต้องการของบุคลากร
ประธานที่ประชุม ได้เสนอขอหารือที่ประชุมในการทําโครงการ Green Heart ครั้งที่ ๒
เห็นควรให้มีการจัดสํารวจความต้องการของบุคลากรในเรื่องของการจัดสวัสดิการหรือไม่ อย่างไร
จากนั้ น ที่ ป ระชุม ได้ อ ภิ ป รายและให้ ค วามเห็น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน ว่ า การจั ดทํา
โครงการ Green Heart ครั้งที่ ๑ ได้สรุปประเด็นความต้องการของบุคลากรไว้ใน ๔ ประเด็น ซึ่งถือว่า
ค่อนข้างครอบคลุม ดังนั้น สภาคณาจารย์ฯ จึงควรนําประเด็นเหล่านี้มาเป็นหัวข้อหลัก ในการ
สํารวจความเห็นของบุคลากรและจัดลําดับความสําคัญเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาและดําเนินการ
เป็นลําดับแรก
มติที่ประชุม เห็นชอบและขอให้เร่งดําเนินการให้ทนั ก่อนเปิดภาคเรียน ๑/๒๕๕๗
๔
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่ ๕๗(๖/๒๕๕๗) วันพฤหัสบดีท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

๖๖.๒ การจจัดทําวารสาารสภาคณาจารย์และข้าราชการ ฉฉบับที่ ๒
ป
ประธานที
่ประชุม รายงานความคืบหนน้าการจัดทําวารสารสภา
า
าคณาจารย์ฯ ฉบับที่ ๒
ขณะนนี้ อยู่ระหว่างดํ
า าเนินการรรวบรวมบททความเพื่อจัดลงคอลั
ด
มน์ ซึ่งคาดว่าจจะดําเนินการรให้แล้วเสร็จ
ภายใในสิ้นเดือนนี้
ม ที่ประชุม รับทราบและมอบกรรรมการและเลขานุการ ศึกษาราคาแและคุณภาพพ
มติ
กระดดาษต่อไป
๖๖.๓ โครงงการคั ด เลื อกศิ
อ ษ ย์ เ ก่ าดี
า เ ด่ น มหหาวิ ท ยาลั ยยราชภั ฏ พิ บูบู ล สงครามม
ประจจําปี ๒๕๕๖
ก
กรรมการแล
ละเลขานุการร เสนอว่าด้วยมหาวิทยาลั
ย ยราชภัฏพิบูลสงคราาม โดยกองง
พัฒนานั
น กศึกษา ร่วมกับสมาาคมศิษย์เก่ามหาวิ
า
ทยาลัลัยราชภัฏพิบูบูลสงคราม ได้จัดโครงกการคัดเลือก
ศิษย์เก่
เ ามหาวิทยาลั
ย ยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจําปี ๒๕๕๖ เพื่อประกาศยกกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น
ศิษย์เก่
เ าดีเด่นในสสาขาต่างๆ เป็
เ นต้นแบบทีที่ดีให้แก่นักศึกษา สังคมม และท้องถิ่น ดังนั้น จึงขอเชิ
ง ญชวนน
บุคลาากรทุกหน่วยงานที่มีสิทธิเสนอชื่อศิษย์
ษ เก่าฯ ร่วมเสนอชื
ว
่อได้ด้ ที่นายกสมาคมศิษย์มหาวิ
ม ทยาลัย
ราชภัภัฏพิบูลสงครราม ภายในวัวันที่ ๑๕ พฤฤษภาคม ๒๕
๕๕๗ นี้
ม ที่ประชุม รับทราบ
มติ
๖๖.๔ กําหนนดการประชุมสภาคณาาจารย์และข้ข้าราชการ ครั้งต่อไป
ก
กรรมการและ
ะเลขานุการ แจ้งกําหนดดการประชุมสภาคณาจาร
ส
รย์และข้าราชชการ ครั้งที่
๕๘ (๗/๒๕๕๗)
(
ในวันพุธที่ ๑๑ มิถุนายยน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภา
ส ท ๔๑๐๐
อาคาารทีปวิชญ์ มหาวิ
ม ทยาลัยราชภั
ย
ฏพิบลสงคราม
ลู
(ส่วนทะเลแก้
ว
ว)
ม ที่ประชุม รับทราบ
มติ
ป มเวลา ๑๕.๕๐ น.
น
เลิกประชุ

(นนางสาวโชติกา
ก ส้มส้า)
เจ้าหน้
า าทีบ่ ริหารรงานทั่วไป
ผู้บันทึกรายงานนการประชุม

(นางสาาวสิริลกั ษณ์ วงศ์ประสิทธิ
ท ์)
กรรรมการและเเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานก
ร
การประชุม
๕
รายงานนการประชุมสภาคคณาจารย์และข้าราาชการ มหาวิทยาลลัยราชภัฏพิบูลสงงคราม ครั้งที่ ๕๗
๗(๖/๒๕๕๗) วันพฤฤหัสบดีท่ี ๑๕ พฤฤษภาคม ๒๕๕๗

