มติการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 154 (7/2565)
วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
(ฉบับที่ผ่านการรับรองแล้ว)

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องการรับรองระเบียบวาระการประชุม

มติที่ประชุม เห็นชอบรับรองระเบียบวาระการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ครั้งที่ 154 (7/2565) วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
2.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภา
คณาจารย์และข้าราชการ (ผู้แทนจากคณะพยาบาลศาสตร์)
มติที่ประชุม รับทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ผลการเลือก
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ผู้แทนจากคณะพยาบาลศาสตร์) ตามที่เสนอ พร้อมเห็นชอบแต่งตั้งให้
อาจารย์ฐิติพร แสงพลอย เป็นอนุกรรมการฝ่ายพิทักษ์สิทธิประโยชน์และส่งเสริมการมีส่วนร่วม โดยมอบนางโชติ
กา ส้มส้า จัดทาคาสั่งสภาคณาจารย์ฯ เพิ่มเติมต่อไป
2.2 ผลจากการเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่ 192
(6/2565) เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565
มติที่ประชุม รับทราบผลจากการเข้ าร่ว มประชุ มสภามหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ พิ บู ล
สงคราม ครั้งที่ 192 (6/2565) เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 เรื่อง การเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยเริ่มระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 ตามทีเ่ สนอ
2.3 ผลจากการเข้า ร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูล
สงคราม ครั้งที่ 184 (6/2565) เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565
มติที่ประชุม รับทราบผลจากการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่ 184 (6/2565) เมื่อวั นจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เรื่อง การกาหนดเครื่องแต่งกาย
เครื่องแบบข้าราชการ (สีกากี) และเครื่องหมายอินธนูชุดปกตขาวและชุดข้าราชการ ตามที่เสนอ

2.4 ผลจากการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่ 140 (6/2565) เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565
มติที่ประชุม รับทราบผลจากการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่ 140 (6/2565) เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการทบทวนกรอบตาแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 เพื่อจัดทา
กรอบระดับตาแหน่งระดับชานาญการพิเศษใหม่ ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 153
(6/2565) เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ตามที่ได้มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง
4.1 รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 153
(6/2565)
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ครั้งที่ 153 (6/2565) ตามที่เสนอ
4.2 รายงานความคื บ หน้ า แนวทางจั ด ท าประชาพิ จ ารณ์ “ร่ า ง” ข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. .... ตาม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พร้อมกับข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อานวยการสถาบัน สานัก
ศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2551 และฉบับที่
แก้ไขเพิ่มเติม ตามข้อเสนอแนะที่ประชุม
มติที่ประชุม เห็ น ชอบแบบสอบถามความคิ ด เห็ น เรื่ อ ง การปรั บ ปรุ ง “ร่ า ง”
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. .... และ
แบบสอบถามความคิดเห็ น เรื่ อง การปรั บ ปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏ พิบูล สงคราม ว่าด้ว ยคุณสมบัติ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อานวยการสถาบัน สานัก ศูนย์ฯ ตามที่ประชุมพิจารณา โดยมอบฝ่ายเลขานุการ
ดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป

4.3 การสอบถามความคืบหน้าการเสนอขอโปรดเกล้าแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มติที่ประชุม เห็ น ชอบอย่ า งเป็ น เอกฉั น ท์ พ ร้ อ มรั บ รองวาระการประชุ ม ให้ ส ภา
คณาจารย์และข้าราชการดาเนินการจัดทาหนังสือสอบถามความคืบหน้าการเสนอขอโปรดเกล้าแต่งตั้งนายกสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเสนอวาระเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
โดยมอบประธานที่ประชุม พิจารณาดาเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

5.1 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่ อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงาน
ภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
มติที่ประชุม รับทราบประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ตามที่เสนอ
5.2 หนังสือเวียนการให้ได้รับเงินประจาตาแหน่งของผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี
มติที่ประชุม
ราชการแทนอธิการบดี ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 6

รั บ ทราบหนั ง สื อ เวี ย นการให้ ไ ด้ รั บ เงิ นประจ าต าแหน่ ง ของผู้ รั กษา

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

6.1 การพิจารณาขยายระยะเวลาตอบแบบสอบถามข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงเกณฑ์การคิดภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ
มติที่ประชุม เห็ น ชอบให้ ข ยายระยะเวลาตอบแบบสอบถามข้ อ คิ ด เห็ น หรื อ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเกณฑ์การคิดภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ โดยขอให้กรรมการทุ กท่านช่วยกัน
ประชาสัมพันธ์บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ เพื่อมีจานวนผู้เข้าร่วมตอบสอบถามฯ มากขึ้น และมอบประธานที่
ประชุมนาข้อเสนอแนะที่ประชุม เรื่องแนวทางการปรับเกณฑ์การประเมินภาระงานและการเป็นมหาวิทยาลัยใน
กากับฯ นาไปสะท้อนข้อมูลต่อมหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไป

ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องอื่น ๆ
7.1 แจ้งกาหนดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งถัดไป

มติที่ประชุม รับทราบกาหนดการประชุมในเดือนสิงหาคม 2565 กาหนดขึ้นในวัน
ศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ท. 410 ชั้น 4 อาคารที ปวิชญ์ และผ่านระบบสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

