มติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 157 (10/2565)
วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2565
(ฉบับที่ยังไม่ผ่านการรับรอง)

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องการรับรองระเบียบวาระการประชุม
มติที่ประชุม เห็นชอบรับรองระเบียบวาระการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ครั้งที่ 157 (10/2565) วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2565
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
2.1 ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม เรื่ อ ง ผลการเลื อ กกรรมการสภา
คณาจารย์และข้าราชการ (เลือกซ่อมผู้แทนจากคณะครุศาสตร์)
มติที่ประชุม ดังนี้
1. รับทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภา
คณาจารย์และข้าราชการ (เลือกซ่อมผู้แทนจากคณะครุศาสตร์) ได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทิภาคย์ พวงสถิตย์
ตามที่เสนอ
2. เห็นชอบแต่งตั้งให้ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์นันทิภาคย์ พวงสถิตย์ เป็นอนุกรรมการฝ่ าย
พิทักษ์สิทธิประโยชน์และส่งเสริมการมีส่วนร่วม และปรับคณะอนุกรรมการเพื่อให้มีความคล่องตัวและเหมาะสมมาก
ยิ่งขึ้น ดังนี้
2. คณะอนุกรรมการฝ่ า ยพั ฒนาศัก ยภาพคณาจารย์แ ละข้า ราชการและส่ ง เสริ ม
วิชาการ ประกอบด้วย
2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.คงเดช พะสีนาม ประธานอนุกรรมการ
2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลธรรม
เกื้อบุตร
อนุกรรมการ
2.3 อาจารย์ ดร.เกสร
กอกอง
อนุกรรมการ
2.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษ สุจริตตั้งธรรม อนุกรรมการและเลขานุการ
3. คณะอนุ ก รรมการฝ่ า ยพิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ แ ละส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว ม
ประกอบด้วย
3.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมล
เกษมเสาวภาคย์ ประธานอนุกรรมการ
3.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกภูมิ
บุญธรรม
อนุกรรมการ
3.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทิภาคย์ พวงสถิตย์
อนุกรรมการ
3.4 อาจารย์ฐิติพร
แสงพลอย
อนุกรรมการ
3.5 นายอดิศักดิ์
แก้วกองทรัพย์ อนุกรรมการและเลขานุการ

2.2 การแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งบริหารมหาวิทยาลัยฯ
มติที่ประชุม รับทราบการแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งบริหารมหาวิทยาลัยฯ ตามที่เสนอ
2.3 ผลจากการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ
มติที่ประชุม รับทราบกาหนดการเข้าเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในวันที่ 3
พฤศจิกายน 2565 ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รั บ รองรายงานการประชุ มสภาคณาจารย์แ ละข้าราชการ ครั้งที่ 156
(9/2565) เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565 โดยไม่มีแก้ไข ในส่วนของผู้ไม่มาประชุมและผู้ช่วยศาสตราจารย์
นันทิภาคย์ พวงสถิตย์ ซึ่งเข้าร่วมประชุมในครั้งแรก ขอรับทราบรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องสืบเนื่อง
4.1 รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 156

(9/2565)
มติที่ประชุม รั บ ทราบรายงานผลการปฏิ บั ติ ต ามมติ ที่ ป ระชุ ม สภาคณาจารย์ แ ละ
ข้าราชการ ครั้งที่ 156 (9/2565) ตามที่เสนอ ส่วนประเด็นความชัดเจนแนวทางการบรรจุแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ เงินรายได้ ที่ได้รับการกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ประธานสภาคณาจารย์ฯ
ขอรั บ ไปสอบถามผู้ บ ริ ห ารมหาวิทยาลั ย เพิ่มเติมอี กครั้ง และมอบนางโชติกา ส้ มส้ า เจ้าหน้าที่บริห ารงานทั่ว ไป
ดาเนินการประสานงานวินัยและนิติการสอบถามถึงความคืบหน้าการปรับแก้เอกสารแนบท้ายสัญญาก่อนและแจ้งที่
ประชุมทราบ ซึ่งหากยังไม่ได้ดาเนินการจะจัดทาหนังสือสอบถามมหาวิทยาลัยต่อไป
4.2 รายงานผลการจัดโครงการประชาพิจารณ์ “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. .... ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อานวยการสถาบัน สานัก ศูนย์ฯ พ.ศ. 2551 และฉบับ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565
มติที่ประชุม รั บ ทราบผลส ารวจความคิ ดเห็ น เรื่อง การปรับปรุง “ร่าง” ข้อบัง คั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. .... และการปรับปรุง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อานวยการสถาบัน สานัก
ศูนย์ฯ พ.ศ. 2551 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามที่เสนอ ทั้งนี้ หากมีประเด็นใดตกหล่นหรือเพิ่มเติมสามารถแจ้งได้ที่
กรรมการและเลขานุการ ซึ่งหลังจากได้รวบรวมข้อมูลแล้วและที่ประชุมได้พิจารณารับรองระเบียบวาระนี้เรียบร้อย
จะเตรียมดาเนินการจัดทาหนังสือรายงานผลการจัดโครงการประชาพิจารณ์ฯ ต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาดาเนินการ
ต่อไป

4.3 รายงานความคืบหน้าการดาเนินการรวบรวมข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงเกณฑ์การคิดภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ
มติที่ประชุม รั บ ทราบความคื บ หน้ าการจั ดส่ งหนัง สื อ ขอความอนุ เคราะห์ เชิญชวน
บุคลากรร่วมให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเกณฑ์การคิด ภาระงานอีกครั้ง ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31
ตุลาคม 2565 ตามที่เสนอ ซึ่งขอให้กรรมการสภาคณาจารย์ฯ ช่วยประชาสัมพันธ์กระตุ้นบุคลากรร่วมให้ข้อคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะ โดยผลการรวบรวมจะนาเสนอเข้าที่ประชุมพิจารณาในคราวถัดไป
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 แผนการฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา 2560 –

2562
มติที่ประชุม
การศึกษา 2560 – 2562 ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 6

รับทราบแผนการฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
6.1 แนวทางการจั ดเตรียมบทความเพื่อนพิบูลสภาคณาจารย์และข้า ราชการ ของ
คณะอนุกรรมการฝ่ายอานวยการและกิจการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
6.2 การปรับขึ้นเงินเดือนของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ด้วยที่ประชุม ได้พิจารณาระเบียบวาระที่ 6.1 แนวทางการจัดเตรียมบทความเพื่อนพิบูล
สภาคณาจารย์ และข้าราชการ ของคณะอนุ กรรมการฝ่ ายอานวยการและกิจ การสภาคณาจารย์และข้าราชการ
และระเบียบวาระที่ 6.2 การปรับขึ้นเงินเดือนของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในคราวเดียวกัน
มติที่ประชุม ดังนี้
1. เห็นชอบให้สภาคณาจารย์ฯ ดาเนินการจัดทาหนังสือสอบถามผู้บริหารมหาวิทยาลัยถึง
รายละเอียดและความชัดเจนการประเมินผลการปฏิบัติงานและการปรับขึ้นเงินเดือนของบุคลากร
2. เห็นชอบแนวทางการจัดทาบทความให้ความรู้เชิงอธิบายถึงการประเมินการปฏิบัติงาน
และการประเมินปรับขึ้นเงินเดือนของบุคลากรเป็นอย่างไร โดยนาข้อมูลที่ได้จากมหาวิทยาลัยมาพิจารณาดาเนิ นการ
และเผยแพร่ให้บุคลากรได้รับทราบ
6.3 การเข้าร่วมกิจกรรม “วันรักต้นไม่ประจาปีของชาติ พ.ศ. 2565”
มติที่ประชุม รับทราบกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจาปีของชาติ พ.ศ. 2565” ตามที่เสนอ
และขอมอบหมายกรรมการสภาคณาจารย์ฯ เข้าร่วมตามรายชื่อ โดยแต่งกายสวมเสื้อสีเขียว 100 ปี ดังนี้
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรลาส มาตรมูล
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.คงเดช
พะสีนาม
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษ สุจริตตั้งธรรม
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทิภาคย์ พวงสถิต ย์
5.นายณัฐชานนท์
ดอนเขียวไพร
6.นางสาวสิริลักษณ์
วงศ์ประสิทธิ์

ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องอื่น ๆ
7.1 แจ้งกาหนดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งถัดไป
มติที่ประชุม รั บ ทราบก าหนดการประชุ ม ในเดื อ นพฤศจิ ก ายน 2565 ก าหนดขึ้ น
ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ท. 410 ชั้น 4 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting
7.2 แจ้งกิจกรรมมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม รั บ ทราบกาหนดการตรวจติดตามและประเมิ นผลการด าเนิน งานของ
หน่วยงานผ่านระบบออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ กองกลาง ในวันที่
18 พฤศจิกายน 2565

