
ผลการดําเนินงาน ประจําปี 2561 
  
 

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ชุดท่ี 6 ได้รับการแต่งต้ัง
จากมหาวิทยาลัย โดยปฏิบัติงานตามภารกิจด้านต่างๆ สําหรับรอบปีงบประมาณ 2560 น้ัน มีผลการดําเนินงาน
ตามภารกิจที่สําคัญ สรุปได้ดังน้ี 

 

1 ผลการดําเนินงานตามภารกิจ ด้านการประชุม 
1.1 การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

สภาคณาจารย์และข้าราชการได้จัดให้มีการประชุมประจําทุกเดือน (ตุลาคม 2560 – สิงหาคม 
2561) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม เพ่ือรับทราบประเด็นปัญหาจากประชาคม ข้อเสนอแนะ 
ความเห็นด้านต่างๆ เพ่ือเป็นมติเสนอต่อมหาวิทยาลัย ซ่ึงสรุปวาระท่ีสําคัญไว้ดังตารางต่อไปน้ี 

 

ครั้งท่ี วัน/เดือน/ปี ประเด็นสําคัญ 
99(11/2560) วันพฤหัสบดีท่ี  12 ตุลาคม  2560 1. แนวทางการดําเนินงานต่อไป เรื่อง การ

จัดต้ังสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครา, 
2. ข้อร้องเรียนจากเจ้าหน้า ท่ีรักษาความ
ปลอดภัย 
3. การแ ต่ ง ต้ั งคณะอนุกรรมการกองทุน
พนักงานมหาวิทยาลัย 
4. การเลือกต้ังกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ (เลือกซ่อม) 
5. การพิจารณาแนวทางการจัดทําโครงการ
ประชาพิจารณ์เกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ
เงินอุดหนุนของพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปี
งบประมาณ 2560 
6. ความม่ันคงในการปฏิบัติงานและการจัดทํา
ผลงานทางวิชาการ 
7. การเตรียมพร้อมจัดทําวารสารเพ่ือนพิบูล 
สภาคณาจารย์และข้าราชการ  ฉบับท่ี 10 
ประจําเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560 

100(12/2560) วันศุกร์ท่ี  10  พฤศจิกายน  2560 1. รายงานผลการดําเนินการเกี่ ยวกับข้อ
ร้องเรียนจากเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 
2. ร า ย ง านคว าม คืบห น้ า ก า ร พิ จ า รณา
งบประมาณกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย 
(0.2) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
3. การพิจารณาแผนการดําเนินโครงการเรียนรู้
ร่วมกันเพ่ือการจัดต้ังสหกรณ์มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏพิบูลสงคราม ในไตรมาสท่ี 1   
4. การพิจารณาแผนการดําเนินโครงการสภา



ครั้งท่ี วัน/เดือน/ปี ประเด็นสําคัญ 
คณาจารย์และข้าราชการสัญจรรับฟังความ
คิดเห็นของประชาคมพิบูลสงคราม ในไตรมาส
ท่ี 2-3 
5. การพิจารณาแผนการดําเนินโครงการศึกษา
ดูงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ในไตรมาสท่ี 2 

101(13/2560) วันศุกร์ท่ี  8  ธันวาคม  2560 1. การพิจารณาการปรับเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2556-2557 
2. การพิจารณาข้อเสนอแนะต่างๆ  จาก
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

102(1/2561) วันศุกร์ท่ี  12  มกราคม 2561 1. ความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมการ
จัดทําโครงการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
สัญจรรับฟังความคิดเ ห็นประชาคมพิ บูล
สงคราม ในไตรมาสที่ 2 – 3 
2. รายงานผลการสํารวจความประสงค์เข้าร่วม
เป็นสมาชิกสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม 
3. แนวทางการดําเนินงานของหน่วยงานรักษา
ความปลอดภัย 

103(2/2561) วันอังคาร  13  กุมภาพันธ์  2561 1. รายงานผลการสํารวจความประสงค์เข้าร่วม
เป็นสมาชิกสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม 
2. การพิจารณาโครงการศึกษาดูงานสภา
คณาจารย์และข้าราชการ  
3. การพิจารณาจัดทําข้ อมูลงบประมาณ
พนักงานมหาวิทยาลัย 
4. การพิจารณาปรับโครงสร้างและกรอบอัตรา
งานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

104(3/2561) วันศุกร์ท่ี  9  มีนาคม  2561 1. การบริหารระบบเงินเดือน ค่าตอบแทน 
และการจัดสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยจาก
เครือข่ายสมาชิก  ท่ีประชุมประธานสภา
อาจารย์ มหา วิทยาลั ยแ ห่ งประ เทศไทย  
(ปอมท.) 
2. การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนการจัดการ
เรียนการสอนล่วงเวลา 
การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ 

105(4/2561) วันศุกร์ท่ี  20  เมษายน 2561 1. การบริหารระบบเงินเดือน ค่าตอบแทน 
และการจัดสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยจาก
เครือข่ายสมาชิก ท่ีประชุมประธานสภาอาจารย์



ครั้งท่ี วัน/เดือน/ปี ประเด็นสําคัญ 
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย   (ปอมท.) 
2. ส รุปผลจากการ ดํา เ นิน โครงการสภา
คณาจารย์และข้าราชการสัญจรรับฟังความ
คิดเห็นประชาคมพิบูลสงคราม 

106(5/2561) วันพุธท่ี  9  พฤษภาคม 2561 1. สรุ ปผลจากการ ดํ า เ นิน โคร งการสภา
คณาจารย์และข้าราชการสัญจรรับฟังความ
คิดเห็นประชาคมพิบูลสงคราม 
2. การบริหารระบบเงินเดือน ค่าตอบแทน และ
การจัดสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยจาก
เครือข่ายสมาชิก  ท่ีประชุมประธานสภา
อาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอ
มท.) 
3. โครงการสภาคณาจารย์และข้าราชการสัญจร
รับฟังความคิดเห็นประชาคมพิบูลสงคราม 
4. กาหารือร่วมกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู้แทนคณาจารย์ประจํา 

107(6/2561) วันจันทร์ท่ี  18  มิถุนายน  2561 1. สรุ ปผลจากการ ดํ า เนิ น โครงการสภา
คณาจารย์และข้าราชการสัญจรรับฟังความ
คิดเห็นประชาคมพิบูลสงคราม 
2. การพิจารณาให้ความเห็นประเด็นการ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการจ้าง และการทํา
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
3. การพิจารณาให้ความเห็นประเด็นการ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมิน  ความดี
ความชอบ 

108 (7/2561) วันศุกร์ที่  20 กรกฎาคม  2561 1. การพิจารณาหารือประเด็นปัญหาบุคลากร
มหาวิทยาลัยร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยและ
กร รมกา รสภามหาวิ ท ย า ลั ยจ ากผู้ แ ทน
คณาจารย์ 

109 (8/2561) วันอังคารท่ี  7  สิงหาคม  2561 1 .  การสรุ ปผลการ ดํ า เนิ น ง านของสภา
คณาจารย์และข้าราชการ เน่ืองในโอกาสครบ
วาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี 

 
 

1.2 การเข้าร่วมประชุมกับเครือข่ายสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 ในรอบปีท่ีผ่านมาประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการและกรรมการสภาคณาจารย์และ

ข้าราชการ ได้มีเข้าร่วมประชุมกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับสภาคณาจารย์และข้าราชการ ดังตารางต่อไปนี ้
 

วัน/เดือน/ปี ผู้เข้าร่วมประชุม การประชุม/สัมมนา 
วันท่ี 20-22 พฤศจิกายน ประธานสภาคณาจารย์ การประชุมประธานสภาคณาจารย์และ



วัน/เดือน/ปี ผู้เข้าร่วมประชุม การประชุม/สัมมนา 
2560 และข้าราชการ ข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท. ) 

สมัยสา มัญ  ครั้ งที่  3/2560 และการ
สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง  “การปรับ
บท บ าท ห น้ า ที่ ม ห า วิ ท ย า ลั ย  เ พ่ื อ
ขับเคลื่อนนโยบาย Thailand4.0” 

วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 
2561 

ประธานสภาคณาจารย์ 
และข้าราชการ 

นางสาวสาวิตรี  ดีดน้อย 
นางชัชัฎาพันธ์  อยู่เพชร 

การประชุมประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท. ) 
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2561 และการ
สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การศึกษา
อุดมศึกษาไทยยุค 4.0 กับทิศทางและ
บทบาทของมหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่” 

วันที่ 3-5 พฤษภาคม 2561 ประธานสภาคณาจารย์ 
และข้าราชการ 

 

การประชุมประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท. ) 
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2561 และการ
สัมมนาทางวิชาการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
ม ง คล  ร่ ว มกั บ สภ าคณาจ า ร ย์ แ ล ะ
ข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่ง
ประเทศไทยและสถาบันเทคโนโลยีปทุม
วัน 

 
2 ผลการดําเนินงานตามภารกิจ ด้านการให้ข้อเสนอแนะและความเห็นต่อมหาวิทยาลัย  

สภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้ร่วมพิจารณาประเด็นสําคัญเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาปรับปรุง/
แก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย รวมถึงจัดให้มีการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากร 
ในประเด็นต่างๆ นําผลจากการวิเคราะห์เสนอต่อมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการต่อไป ซ่ึงได้สรุปประเด็นเร่ือง 
ที่ได้เสนอมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้ 

 
2.1 การเสนอให้ข้อเสนอแนะและความเห็นต่อมหาวิทยาลัย 

    
 

 หนังสือ สคจ. ว46/2561 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 สภาคณาจารย์ฯ แจ้งผลการจัด
โครงการสภาคณาจารย์และข้าราชการสัญจรรับฟังความคิดเห็นประชาคมฯ ให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบ 

 

 หนังสือ สคจ. 106/ 2560 ลงวันที่ 29  พฤศจิกายน 2560 สภาคณาจารย์ฯ ย่ืนเรื่อง
เสนอขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณานําวาระเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยฯ (ก.บ.ม.) แนว
ทางการจัดสรรเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (0.2) ประจําปีงบประมาณ 2561 พนักงานมหาวิทยาลัย 

 

ปี พ.ศ. 2561 



 หนังสือ สคจ. 38/ 2561 ลงวันที่ 1  พฤษภาคม  2561 สภาคณาจารย์ฯ ย่ืนเรื่องเสนอ
ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาทําหนังสือถึงกรมบัญชีกลางเพ่ือขอหารือการจ่ายเงินสวัสดิการ สิทธิประโยชน์เกื้อกูล
และค่าใช้จ่ายต่างๆ แก่พนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษาว่าสามารถกระทําได้แค่ไหน เพียงใด และต้อง
ขอความเห็นชอบจากกรมบัญชีกลางก่อนจะเบิกจ่ายในแต่ละคราวหรือไม่ อย่างไร 
 

2.2 การจัดทําสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

 

 ไม่มีประเด็น 
 

 

 
3 ผลการดําเนินงานตามภารกิจ ด้านการแสวงหาแนวทางร่วมกันและส่งเสริมพัฒนา

ศักยภาพของคณาจารย์และข้าราชการ  
สภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้ร่วมพิจารณาจัดทําโครงการต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรและ

จัดทําประชามติเพ่ือแสวงหาแนวทางร่วมกัน โดยนําผลที่ได้เสนอต่อมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการต่อไป ซ่ึงได้
สรุปโครงการที่ได้ดําเนินการต่อไปน้ี 

 
“โครงการเรยีนรู้ร่วมกันเพื่อการจัดต้ังสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม” ผนวกกับ 

การแจ้งข้อราชการสําคัญเก่ียวกับการจัดสรรเงนิกองทุนพนกังานมหาวทิยาลยั (0.2) ประจําปี
งบประมาณ 2561 นําไปสู่การหารือให้ได้มาซึ่งขอ้สรุปอันเหมาะสม 

ในวันพุธที ่ 29  พฤศจิกายน  2560   
ณ ห้องประชุม ท 209 อาคารทีปวชิญ์ มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

ปี พ.ศ. 2561 



จากผลการดําเนินงานจัดโครงการเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือการจัดต้ังสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามคร้ังนี้  ผนวกกับการแจ้งข้อราชการสําคัญเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (0.2) 
ประจําปีงบประมาณ 2561 นําไปสู่การหารือให้ได้มาซ่ึงข้อสรุปอันเหมาะสม  

มีผู้สนใจเข้าร่วมจํานวน 282 คน จากกลุ่มเป้าหมาย 951 คน ซ่ึงบุคลากรส่วนใหญ่ติดภารกิจ
ทับซ้อนกันส่งผลต่อการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว  

ท้ังนี้  สภาคณาจารย์และข้าราชการ ยังได้ทําหนังสือประชาสัมพันธ์โครงการเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือ
การจัดต้ังสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไปยังหน่วยงานต่างๆ สํารวจความประสงค์เข้าร่วมเป็นสมาชิก
และประเภทสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีผู้สนใจตอบรับการเป็นสมาชิก คิดเป็นร้อยละ 53.71 

ในส่วนของข้อหารือผลจากการประชุมหารือเก่ียวกับการจัดสรรเงินกองทุนพนักงาน
มหาวิทยาลัย (0.2) ประจําปีงบประมาณ 2561 ได้มีมติร่วมกัน ดังนี้ 

การจัดสรรเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (0.2) ประจําปีงบประมาณ 2561  
1. พนักงานมหาวิทยาลัยขอรับการจัดสรรเงินเดือนเต็ม โดยไม่หักค่าสวัสดิการเพ่ือนําเข้า

กองทุนฯ  
2. ขอให้มหาวิทยาลัยแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับเงินกองทุน 0.2 ท่ีหักไว้ต้ังแต่พนักงาน

มหาวิทยาลัยได้รับการบรรจุแต่งต้ัง  
3. ขอให้มหาวิทยาลัยแสดงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินคืนในส่วนของกองทุนบําเหน็จ จากกองทุนฯ 

ซ่ึงปัจจุบันไม่ได้มีการคํานวณรวมในส่วนของดอกเบ้ียที่ทําการฝากไว้ 
ขณะน้ี อยู่ระหว่างมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 “โครงการศกึษาดูงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประจําปีงบประมาณ 2561” 
2561 ในวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ และ 1 – 2 มีนาคม 2561  

ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ  ถือเป็นองค์กรท่ีมีความสําคัญในการส่งเสริม สนับสนุน  ในการพัฒนางาน
มหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้า สนับสนุนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามภารกิจหน้าท่ีท่ี
รับผิดชอบ  หนึ่งในวิธีการพัฒนาองค์กรให้ได้ผลดีท่ีสุด คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านต่างๆ จึงได้ดําเนินการจัด
โครงการศึกษาดูงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประจําปีงบประมาณ 2561 ในวันท่ี 27-28 กุมภาพันธ์ และ 1 – 2  
มีนาคม 2561  ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ 
ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนความรู้ในบทบาทหน้าท่ีของกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ รวมถึงการบริหาร
จัดการงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ อีกท้ังยังเป็นการเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยร่วมกัน ซ่ึงผลการ
ดําเนินโครงการสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

จากการดําเนิน “โครงการศึกษาดูงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประจําปีงบประมาณ 2561” ทาง
ผู้รับผดิชอบโครงการ ได้ตั้งกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมจํานวนท้ังสิ้น 16 คน พบว่า มีกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
เข้าร่วมโครงการฯ จํานวนทั้งสิ้น 12 คน  โดยเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สามารถสรุปผลจากการเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ได้ดังน้ี 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

 มีท้ังหมด 5 วิทยาเขต หาดใหญ่ ปัตตานี ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และตรัง ได้พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น
มหาวิทยาลัยวิจัย  

1. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จํากัด มีการบริการต่างๆ คือ 
- บริการด้านเงินฝาก 1) เงินฝากออมทรัพย์ 2) เงินฝากออมทรัพย์มีเป้าหมาย 3) เงินฝาก

ออมทรัพย์พิเศษ 4) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์ 
- บริการด้านเงินกู้  1) กู้ประเภทฉุกเฉิน  2) กู้สามัญ  3) กู้พิเศษ 

สวัสดิการสมาชิก 1) ทุนสวัสดิการบําเหน็จ 2) ทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกผู้เสียชีวิตหรือทุพพลภาพสิ้นเชิง
ถาวร 3) เงินยืมทดรองจ่ายเพ่ือจัดงานศพญาติของสมาชิก  4) เงินสงเคราะห์บําเพ็ญกุศลศพญาติของสมาชิกท่ีเสียชีวิต  
5) ทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิก  และอื่นๆ 

- ฌาปนกิจสงเคราะห์ 
2. สหกรณ์บริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จํากัด มีการบริการต่างๆ คือ 

   - ศูนย์จําน่ายสินค้าท่ีระลึกตราสัญลักษณ์ มอ. 
- โรงซักอบรีด 
- หมู่บ้านสหกรณ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
1. สภาคณาจารย์และข้าราชการได้จัดทําประกาศ เรื่อง เครื่องแบบปฏิบัติราชการของพนักงาน

มหาวิทยาลัยและพนักงานประจําตามสัญญา  
2. ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
จําหน่ายสินค้าประเภทต่าง ๆ อาทิ สินค้าอุปโภค บริโภค เครื่องเขียน เครื่องใช้สํานักงาน เครื่อง    

แต่งกาย เนคไท เข็มขัด กระดุม และอ่ืน ๆ อีกมากมายในราคาย่อมเยา เวลาทําการ ทุกวันตั้งแต่เวลา 7.30 – 17.00 น. 
เปิดรับสมัครสมาชิกตลอดทั้งปี ค่าสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ หุ้นละ 20 บาท สิ้นปีรับเงินเฉลี่ยคืน / รับเงินปันผล / เข้า
ร่วมประชุม ฯ รับของแจกและรางวัลมากมาย 

3. หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา หอดูดาวภูมิภาคสําหรับประชาชนเต็ม
รูปแบบแห่งแรกของภาคใต้ โดยมี อ.เฉลิมชนม์ วรรณทอง อาจารย์ประจําโปรแกรมวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 
เป็นรักษาการผู้อํานวยการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯสงขลา จังหวัดสงขลา จะมีแหล่งรวมความรู้และงานวิจัยทางด้าน
ดาราศาสตร์ท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพท่ีสุดในภาคใต้ ตลอดจนในระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับโลก เพื่อประโยชน์
สูงสุดต่อนักเรียน นักศึกษา ประชาชนและนักวิจัยด้านดาราศาสตร์ 

 
 



โครงการสภาคณาจารย์และข้าราชการรับฟังความคิดเห็นประชาคมพิบูลสงคราม  
ในวันที ่31  มกราคม  – 4 เมษายน 2561 

ณ หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 จากการจัดทําโครงการคร้ังน้ี สภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้ดําเนินกิจกรรม สภาคณาจารย์และ
ข้าราชการรับฟังความคิดเห็นประชาคมพิบูลสงคราม โดยได้ให้บุคลากรทั้งสายสนับสนุนและสายวิชาการ     ใน
ทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยระดมความคิดเห็นเพ่ือให้เกิดการพัฒนา  ในวันท่ี 31  มกราคม  – 4 เมษายน 2561 
ผลการระดมความคิดเห็นเม่ือแยกออกตามสายงานได้ดังน้ี 
 
 
 
 
 



 

วัน/เดอืน/ปี หน่วยงาน 
สถานที่ 

สายวิชาการ สายสนับสนุน
วันพุธท่ี 31 มกราคม 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ห้อง กอ 307 ห้อง กอ 302
วันพุธท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2561 คณะครุศาสตร์ ห้อง 125 ห้อง 126
วันพุธท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องประชุมใหญ่ ห้องประชุม กบ.
วันพุธท่ี 7 มีนาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ ห้อง ms 308 ห้อง ms 301
วันพุธท่ี 14 มีนาคม 2561 คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ห้อง ศว 114 ห้อง ศว 115
วันพุธท่ี 4 เมษายน 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ห้อง 5112 อาคาร 5 
ห้องสํานักงาน

คณบดี 
วันพุธท่ี 4 เมษายน 2561 วทิยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถ่ิน ห้องประชุมใหญ่ ห้องประชุม กบ.

วันพุธท่ี 4 เมษายน 2561 

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ท 209 อาคารทีปวิชญ์ 
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
สํานักงานอธิการบดี

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 ประชุมรายงานผลการดําเนินงาน ท 308 อาคารทีปวิชญ์
 
 จากการระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบุคลากรสายสนับสนุนสามารถจําแนกคิดเห็น      
และข้อเสนอแนะ เป็นประเด็นต่างๆ ได้ 4 ด้าน คือ  
  1) ด้านความม่ันคง ความก้าวหน้า และโอกาส  
  2) ด้านสภาพแวดล้อม ปัญหา อุปสรรคท่ีเกี่ยวข้องกับการทํางาน   
  3) ด้านสภาพความเป็นอยู่ สิทธิประโยชน์ และการสนับสนุนปัจจัยดํารงชีพ  
  4) การบริหารงาน โครงสร้าง และการจัดการภายในองค์กร  
 ซ่ึงมีรายละเอียดของแต่ละด้านดังน้ี 

1) ด้านความม่ันคง ความก้าวหน้า และโอกาส 
   ผลจากการระดมความคิดเห็นทําให้ทราบว่า การทํางานของหน่วยงานและปัญหาท่ี
เกี่ยวข้อง  กับความม่ันคง ความก้าวหน้าในการทํางานของเจ้าหน้าที่ประจําตามสัญญา  พนักงานมหาวิทยาลัย
และพนักงานราชการ  การจัดสรรกรอบอัตรากําลัง การเพ่ิมค่าครองชีพ หรือ เพ่ิมค่าประสบการณ์ในการทํางาน  
การเข้าสู่ตําแหน่งชํานาญการ ทั้งในส่วนของหน่วยงานสังกัดคณะ สถาบัน ศูนย์ และสํานัก จะมีปัญหาท่ี
คล้ายคลึงกัน 
   2) ด้านสภาพแวดล้อม ปัญหา อุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการทํางาน 
   ผลจากการระดมความคิดเห็นทําให้ทราบว่า ปัญหา อุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับด้านการ
ทํางาน   ความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน บรรยากาศของการทํางาน ติดต่อประสานงาน และการให้เกียรติกัน  
ในระดับบุคคล การจัดสรรงบประมาณและอัตรากําลังท่ีเหมาะสม การทบทวนภาระงานของทุกหน่วยงาน   การ
สนับสนุนการพัฒนาตนเองในทุกรูปแบบ  



   3) ด้านสภาพความเป็นอยู่ สิทธิประโยชน์ และการสนับสนุนปัจจัยดํารงชีพ 
   ผลจากการระดมความคิดเห็นทําให้ทราบว่า สภาพความเป็นอยู่ สิทธิประโยชน์ และ
การสนับสนุนปัจจัยดํารงชีพของบุคลากร ให้ความสนใจติดตามการบริหารจัดการงบประมาณของพนักงาน
มหาวิทยาลัย 0.2 ในรูปแบบต่างๆ อาทิ การพิจารณาการจ่ายเงินเดือนเต็ม การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล จัด
สวัสดิการ เบิกค่าเช่าบ้าน  สวัสดิการด้านการศึกษาบุตร และเงินประจําตําแหน่ง เป็นต้น  ด้านการจัดสรรท่ีพัก
อาศัย ความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน สาธารณูปโภค และการจัดต้ังสหกรณ์ 
   4) ด้านการบริหารงาน โครงสร้าง และการจัดการภายในองค์กร 
   ผลจากการระดมความคิดเห็นทําให้ทราบว่า การบริหารงานของผู้บริหาร การยอมรับ
และรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร  การวิเคราะห์โครงสร้าง และการจัดการภายในองค์กร  
 
  การระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบุคลากรสายวิชาการสามารถจําแนกคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะ เป็นประเด็นต่างๆ ได้ 4 ด้าน คือ  
  1) ด้านความม่ันคง ความก้าวหน้า และโอกาส  
  2) ด้านการสอน การทํางาน กิจกรรม และการผลิตบัณฑิต 
  3) ด้านสภาพความเป็นอยู่ สิทธิประโยชน์ และการสนับสนุนปัจจัยดํารงชีพ  
  4) ด้านการพัฒนาการดําเนินการวิจัย 
 ซ่ึงมีรายละเอียดของแต่ละด้านดังน้ี 

1) ด้านความม่ันคง ความก้าวหน้า และโอกาส 
   ผลจากการระดมความคิดเห็นทําให้ทราบว่า การทํางานของหน่วยงานและปัญหาท่ี
เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ขวัญและกําลังใจในการทํางาน  ความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน  กรอบอัตรากําลังและ 
การบรรจุ  (อัตราเกษียณ) การปรับเพ่ิมอัตราเงินเดือน  การลาศึกษาต่อ   

2) ด้านการสอน การทํางาน กิจกรรม และการผลิตบัณฑิต 
ผลจากการระดมความคิดเห็นทําให้ทราบว่า ปัญหาด้านการสอน การทํางาน กิจกรรม 

และ การผลิตบัณฑิตของบุคลากรสายวิชาการ พบประเด็นที่สําคัญ การประเมินความดีความชอบ การกําหนด
ภาระงาน  สภาพแวดล้อมของอาคารเรียนและบริเวณโดยรอบ การจัดการเรียนการสอน นโยบายของ
มหาวิทยาลัยและการจัดกิจกรรมต่างๆ การรับฟังความคิดเห็น การส่งเสริมการทํางาน และวัฒนธรรมองค์กร 

3) ด้านสภาพความเป็นอยู่ สิทธิประโยชน์ และการสนับสนุนปัจจัยดํารงชีพ 
   ผลจากการระดมความคิดเห็นทําให้ทราบว่า ปัญหาด้านสภาพความเป็นอยู่ ความ
เหลื่อมล้ําระหว่างข้าราชการพลเรือน พนักงานมหาวิทยาลัย และอาจารย์ประจําตามสัญญาในด้านต่างๆ สิทธิ
ประโยชน์ ความม่ันคง อัตราเงินเดือน  และการสนับสนุนปัจจัยดํารงชีพของบุคลากรสายวิชาการ การบริหาร
จัดการงบประมาณของพนักงานมหาวิทยาลัย 0.2 การพิจารณาการจ่ายเงินเดือนเต็ม การเบิกจ่ายค่า
รักษาพยาบาล สวัสดิการบ้านพัก ปัญหาด้านสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย 

4) ด้านการพัฒนาการดําเนินการวิจัย 
   ผลจากการระดมความคิดเห็นทําให้ทราบว่า ด้านการพัฒนาการดําเนินการวิจัยของ
บุคลากร  สายวิชาการ ยังไม่พบประเด็นที่สําคัญ  



   ท้ังนี้  ผลจากการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ จึงเห็นควรให้นําเสนอเข้าท่ี
ประชุมและเรียนเชิญผู้บริหารมหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ เข้าร่วมประชุม
สภาคณาจารย์ฯ ในการประชุมครั้งต่อไป เพ่ือนําเสนอประเด็นปัญหาจากการสัญจรต่อผู้บริหารมหาวิทาลัยร่วม
พิจารณาให้ความเห็น อาทิ  การบริหารจัดการงบประมาณในส่วนของพนักงานมหาวิทยาลัย 0.2 และการจัดทํา
สหกรณ์มหาวิทยาลัยฯ ต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2561 
  
 

งบประมาณรายจ่ายจริงประจําปี 2561 

ด้วยปีงบประมาณ 2561 สภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและโครงการสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

รายงานงบประมาณและรายจ่ายจริง 2561 

หมวดรายจ่าย/ประเภท งบประมาณทีไ่ด้รับ
จัดสรร (บาท) 

รายจ่ายจริง 
(บาท) 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

1. งบบริหารงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 69,000 67,785 1,215
2. งบบริหารเบ้ียประชุมคณะกรรมการสภา

คณาจารย์และข้าราชการ 
212,000 159,825 52,175

3. งบโครงการเรียนรู้ ร่ วมกันเ พ่ือการจัดต้ัง
สหกรณ์ มรพส. 

10,000 9,975 25

4. งบโครงการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
สัญจรรับฟังความคิดเห็นประชาคมพิบูล
สงคราม 

45,000 26,587 18,413*

5. งบโครงการศึกษาดูงานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ 

80,000 80,000 -

6. งบเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สําหรับงาน
ประมวลผล (งานสภาคณาจารย์ ฯ) 

21,000 21,000 -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


