
 

 

มติท่ีประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ คร้ังที่ 157 (10/2565) 

วันพุธที่  19  ตุลาคม  พ.ศ. 2565 

(ฉบับที่ผ่านการรับรองแล้ว) 

 

 

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องการรับรองระเบียบวาระการประชุม 

   มติท่ีประชุม เห็นชอบรับรองระเบียบวาระการประชุมสภาคณาจารย์และ

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

 

ระเบียบวาระที่  2   เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

2.1  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ผลการเลือกกรรมการ         

สภาคณาจารย์และข้าราชการ (เลือกซ่อมผู้แทนจากคณะครุศาสตร์) 

   มติท่ีประชุม ดังนี้ 

1. รับทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื ่อง ผลการเลือก

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (เลือกซ่อมผู้แทนจากคณะครุศาสตร์) ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นันทิภาคย์  พวงสถิตย์  ตามที่เสนอ  

2. เห็นชอบแต่งตั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทิภาคย์ พวงสถิตย์  เป็นอนุกรรมการ

ฝ่ายพิทักษ์สิทธิประโยชน์และส่งเสริมการมีส่วนร่วม และปรับคณะอนุกรรมการเพื่อให้มีความคล่องตัวและ

เหมาะสมมากยิ่งขึน้ ดังนี้ 

   2. คณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และข้าราชการและ

ส่งเสรมิวิชาการ ประกอบด้วย 

 2.1 ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที ่ร ้อยเอก ดร.คงเดช พะสีนาม  ประธาน

อนุกรรมการ 

 2.2 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.กมลธรรม เกือ้บุตร อนุกรรมการ 

 2.3 อาจารย์ ดร.เกสร   กอกอง  อนุกรรมการ 

 2.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษ  สุจริตตั้งธรรม อนุกรรมการและเลขานุการ 

 3. คณะอนุกรรมการฝ่ายพิทักษ์สิทธิประโยชน์และส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

ประกอบด้วย 

 3.1 ผูช่้วยศาสตราจารย์พิมล เกษมเสาวภาคย์  ประธานอนุกรรมการ 

 3.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกภูมิ บุญธรรม อนุกรรมการ 



 

 

 3.3 ผูช่้วยศาสตราจารย์นันทิภาคย์  พวงสถิตย์ อนุกรรมการ 

 3.4 อาจารย์ฐิติพร แสงพลอย  อนุกรรมการ 

 3.5 นายอดิศักดิ์  แก้วกองทรัพย์ อนุกรรมการและเลขานุการ 

   2.2  การแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งบรหิารมหาวิทยาลัยฯ 

มติท่ีประชุม รับทราบการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งบริหารมหาวิทยาลัยฯ ตามที่

เสนอ 

2.3  ผลจากการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ 

มติท่ีประชุม รับทราบกำหนดการเข้าเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ในวันที่ 3 พฤศจกิายน 2565 ตามที่เสนอ 

 

ระเบียบวาระที่  3   เรื่องรับรองรายงานการประชุม   

   มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 156 

(9/2565) เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565 โดยไม่มแีก้ไข ในส่วนของผูไ้ม่มาประชุมและผูช่้วยศาสตราจารย์

นันทิภาคย์  พวงสถิตย์  ซึ่งเข้าร่วมประชุมในครั้งแรก ขอรับทราบรายงานการประชุม 

 

ระเบียบวาระที่  4   เรื่องสืบเนื่อง 

4.1  รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

คร้ังท่ี 156 (9/2565) 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์

และข้าราชการ ครั้งที่ 156 (9/2565) ตามที่เสนอ ส่วนประเด็นความชัดเจนแนวทางการบรรจุแต่งตั ้ ง

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ เงินรายได้ ที่ได้รับการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทาง

วิชาการ ประธานสภาคณาจารย์ฯ ขอรับไปสอบถามผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมอีกครั้ง และมอบนาง

โชติกา ส้มสา้ เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป ดำเนนิการประสานงานวินัยและนิตกิารสอบถามถึงความคืบหน้า

การปรับแก้เอกสารแนบท้ายสัญญาก่อนและแจ้งที่ประชุมทราบ ซึ่งหากยังไม่ได้ดำเนินการจะจัดทำหนังสือ

สอบถามมหาวิทยาลัยต่อไป   

4.2  รายงานผลการจ ัดโครงการประชาพิจารณ์ “ร ่าง” ข ้อบ ังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. .... 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ฯ พ.ศ. 2551 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม เมื่อวันท่ี 14 กันยายน 2565 



 

 

มติท่ีประชุม รับทราบผลสำรวจความคิดเห็น เรื่อง การปรับปรุง “ร่าง” ข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. .... และการ

ปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิ ธีการสรรหา

ผูอ้ำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ฯ พ.ศ. 2551 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามที่เสนอ 

4.3  รายงานความคืบหน้าการดำเน ินการรวบรวมข้อค ิดเห ็นหรือ

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเกณฑ์การคิดภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ 

มติท่ีประชุม รับทราบความคืบหน้าการจัดส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์เชิญ

ชวนบุคลากรร่วมให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเกณฑ์การคิดภาระงานอีกครั้ง ได้ตั้งแต่วันนี้      

จนถึงวันที่  31 ตุลาคม  2565 ตามที่เสนอ ซึ่งขอให้กรรมการสภาคณาจารย์ฯ ช่วยประชาสัมพันธ์กระตุ้น

บุคลากรร่วมให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ โดยผลการรวบรวมจะนำเสนอเข้าที่ประชุมพิจารณาในคราว

ถัดไป 

 

ระเบียบวาระที่  5   เรื่องเสนอเพื่อทราบ  

   5.1  แผนการฝึกซ้อมการเข้าร ับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี

การศึกษา 2560 – 2562 

มติท่ีประชุม รับทราบแผนการฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

ประจําปีการศกึษา 2560 – 2562 ตามที่เสนอ 

 

ระเบียบวาระที่ 6   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

   6.1  แนวทางการจัดเตรียมบทความเพื ่อนพิบ ูลสภาคณาจารย์และ

ข้าราชการของคณะอนุกรรมการฝ่ายอำนวยการและกิจการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

6.2  การปรับขึ้นเงนิเดือนของบุคลากรมหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

มติท่ีประชุม ดังนี้ 

1. เห็นชอบให้สภาคณาจารย์ฯ ดำเนินการจัดทำหนังสือสอบถามผู ้บริหาร

มหาวิทยาลัยถึงรายละเอียดและความชัดเจนการประเมินผลการปฏิบัติงานและการปรับขึ้นเงินเดือนของ

บุคลากร  

2. เห็นชอบแนวทางการจัดทำบทความให้ความรู้เชิงอธิบายถึงการประเมินการ

ปฏิบัติงานและการประเมินปรับขึ้นเงินเดือนของบุคลากรเป็นอย่างไร โดยนำขอ้มูลที่ได้จากมหาวิทยาลัยมา

พิจารณาดำเนนิการและเผยแพร่ใหบุ้คลากรได้รับทราบ 

 



 

 

6.3  การเข้าร่วมกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565” 

มติท่ีประชุม   รับทราบกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565” 

ตามที่เสนอ และขอมอบหมายกรรมการสภาคณาจารย์ฯ เข้าร่วมตามรายชื่อ โดยแต่งกายสวมเสื้อสีเขียว 

100 ปี ดังนี้ 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรลาส  มาตรมูล  

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ว่าที่รอ้ยเอก ดร.คงเดช พะสนีาม 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษ  สุจรติตั้งธรรม 

4. ผูช่้วยศาสตราจารย์นันทิภาคย์ พวงสถิตย์ 

5. นายณัฐชานนท์  ดอนเขียวไพร 

6. นางสาวสิรลิักษณ์  วงศ์ประสทิธิ์ 

 

ระเบียบวาระที่ 7  เรื่องอื่น ๆ 

7.1  แจ้งกำหนดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ คร้ังถัดไป 

มติท่ีประชุม รับทราบกำหนดการประชุมในเดือนพฤศจกิายน 2565 กำหนดขึ้น

ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ท. 410 ชั้น 4 อาคารทีปวิชญ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) และผ่านระบบสื่ออเิล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting   

7.2  แจ้งกิจกรรมมหาวิทยาลัย 

มติท่ีประชุม รับทราบกำหนดการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

ของหน่วยงานผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสภาคณาจารย์และข้ าราชการ 

กองกลาง ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 


