มติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 156 (9/2565)
วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565
(ฉบับที่ยังไม่ผ่านการรับรอง)

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องการรับรองระเบียบวาระการประชุม
มติที่ประชุม เห็นชอบรับรองระเบียบวาระการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ครั้งที่ 156 (9/2565) วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
2.1 ข้อหารือที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.)
มติที่ประชุม รับทราบข้อหารือถึงแนวทางการจัดเตรียมทาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัยที่จะต้องดาเนินการ
ตามที่เสนอ
2.2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มค่าจ้าง
ของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
มติที่ประชุม รับทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเพิ่มค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ซึ่งปรับเพิ่มค่าจ้างปีละ 1 ครั้ง ในวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี
ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม ดังนี้
1) รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 155 (8/2565) เมื่อวัน
จันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โดยไม่มีการแก้ไข
2) รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์แ ละข้าราชการ วาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2565
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โดยไม่มีการแก้ไข ในส่วนของผู้ไม่มาประชุม ขอรับทราบรายงานการ
ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องสืบเนื่อง
4.1 รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 155
(8/2565) และการประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2565
มติที่ประชุม รั บ ทราบรายงานผลการปฏิ บั ติ ต ามมติ ที่ ป ระชุ ม สภาคณาจารย์ แ ละ
ข้าราชการ ครั้งที่ 155 (8/2565) และการประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2565 ตามที่เสนอ

4.2 ความคืบหน้า การจัดส่งแบบสอบถามความคิดเห็น เรื่ อง การปรั บปรุ ง “ร่ า ง”
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธี การสรรหาคณบดี พ.ศ. ....
และแบบสอบถามความคิดเห็น เรื่อง การปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม ว่าด้วยคุณสมบัติ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อานวยการสถาบัน สานัก ศูนย์ฯ พ.ศ. 2551 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
มติที่ประชุม รั บ ทราบการตอบกลั บแบบสอบถามความคิ ดเห็ น เรื่อง การปรับปรุ ง
“ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ....
และแบบสอบถามความคิดเห็น เรื่อง การปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม ว่าด้วยคุณสมบัติ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อานวยการสถาบัน สานัก ศูนย์ฯ พ.ศ. 2551 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุน
การวิจัยและการนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
มติที่ประชุม รับทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและการนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ทาวิจั ยและนา
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์มากขึ้น โดยจ่ายในอัตราไม่เกินทุนละ 15,000 บาท/เรื่อง ตามที่เสนอ
5.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม ว่าด้วยกองทุนและการจัดสวัสดิการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
มติที่ประชุม รับทราบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยกองทุนและ
การจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ซึ่งได้ดาเนินการปรับปรุง/เพิ่มเติม
เพื่อให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
6.1 ประเด็นข้อราชการเสนอขอปรึกษาหารือ/สอบถามผู้บริหารมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม ผู้บริหารมหาวิทยาลัยรับทราบประเด็นข้อหารือจากสภาคณาจารย์และ

ข้าราชการ ดังนี้
1) ความคืบหน้าการจัดบุคลากรเข้าพักอาศัยในที่พักของมหาวิทยาลัย กรณีความชัดเจนผล
จากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดบุคลากรเข้าพักอาศัยในที่พักฯ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565
2) ความชัดเจนเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (เงินรายได้)
กรณี ที่ได้รับการกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
3) ความคืบหน้าการทาสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินแผ่นดิน (สัญญาจ้าง 60 ปี) จาก
การที่มหาวิทยาลัยได้แก้ไขประกาศ แต่ยังไม่มีความคืบหน้าในการเปลี่ยนสัญญาแนบท้ายประกาศ
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะรับความเห็นสภาคณาจารย์ฯ ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป

6.2 แนวทางการจัดเตรียมโครงการประชาพิจารณ์ เรื่อง การสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับการปรับปรุง “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการ
สรรหาคณบดี พ.ศ. .... และการปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหาผู้อานวยการสถาบัน สานัก ศูนย์ฯ พ.ศ. 2551 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
มติที่ประชุม เห็นชอบแนวทางการจัดเตรียมโครงการประชาพิจารณ์ฯ ในวันพุธที่ 14
กันยายน 2565 ตามที่ประชุมได้พิจารณา และขอนัดหมายกรรมการสภาคณาจารย์ ฯ แต่งกายสวมเสื้อสีเขียว 100 ปี
พร้อมเพรียงกันเวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ท 209 อาคารทีปวิชญ์
ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องอื่น ๆ
7.1 แจ้งกาหนดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งถัดไป
มติที่ประชุม รับทราบกาหนดการประชุมในเดือนตุลาคม 2565 กาหนดขึ้นในวันพุธที่
19 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ท. 410 ชั้น 4 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
(ส่วนทะเลแก้ว) และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting
7.2 แจ้งกิจกรรมมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม รับทราบการเชิญชวนเข้าร่วมงานมุทิตาจิต อุ่นไอรัก 101 ปี คนดีศรีพิบูล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 โดยแต่งกายสีสดใสเข้าร่วมงานตั้งแต่เวลา 18.00
น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว

