
 

 

มติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 155 (8/2565)  
วันจันทร์ที่  22  สิงหาคม  พ.ศ. 2565 

(ฉบับที่ยังไม่ผ่านการรับรอง) 
 

 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องการรับรองระเบียบวาระการประชุม 
   มติที่ประชุม เห็นชอบรับรองระเบียบวาระการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
ครั้งที่ 155 (8/2565) วันจันทร์ที่  22  สิงหาคม  พ.ศ. 2565   

ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
2.1  ประกาศส านักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน    

การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   มติที่ประชุม รับทราบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผ่านอยู่ ในระดับ A (ดี)
ตามท่ีเสนอ 
   2.2  การศึกษาดูงานและการเก็บข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัย     
ในก ากับของรัฐ 

มติที่ประชุม รับทราบการมีส่วนร่วมของสภาคณาจารย์ฯ ในการศึกษาดูงานและ      
การเก็บข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตามท่ีเสนอ 

2.3  ก าหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ       
เขตภาคเหนือ 

มติที่ประชุม รับทราบก าหนดพิธีพระราชทานฯ ในช่วงต้นเดือนธันวาคม 2565 ซึ่ง
ขอให้รอหมายก าหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ตามท่ีเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องรับรองรายงานการประชุม   
   มติที่ประชุม   ดังนี้ 
   1) รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่  154 (7/2565) เมื่อวัน
ศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 โดยไม่มีการแก้ไข  
   2) รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2565   
เมื่อวันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 โดยไม่มีการแก้ไข ในส่วนของผู้ไม่มาประชุม ขอรับทราบรายงานการประชุม 

 
 
 
 



 

 

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องสืบเนื่อง 
4.1  รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 154 

(7/2565) และการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2565 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และ

ข้าราชการ ครั้งที่ 154 (7/2565) และการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2565 ตามที่
เสนอ 

4.2  ความคืบหน้าแนวทางการจัดท า “ร่าง” แบบสอบถามความคิดเห็น เรื่อง การ
ปรับปรุง “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
คณบดี พ.ศ. .... และ “ร่าง” แบบสอบถามความคิดเห็น เรื่อง การปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม  ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ฯ พ.ศ. 2551 และฉบับ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม 

มติที่ประชุม เห็นชอบดังนี้ 
1) แนวทางการจัดท า “ร่าง” แบบสอบถามความคิดเห็น เรื่อง การปรับปรุง “ร่าง” 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. .... และ 
“ร่าง” แบบสอบถามความคิดเห็น เรื่อง การปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ว่าด้วยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ฯ พ.ศ. 2551 และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ตามที่ประชุม
พิจารณา  

โดยมอบฝ่ายเลขานุการ จัดท า QR Code ลงทะเบียนเข้าร่วมลงในหนังสือขอความ
อนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามฯ ด้วย พร้อมแจ้งไปยังหน่วยงานช่วยตรวจสอบแบบสอบถามที่ส่งกลับคืนตามรายชื่อที่
แนบไป และรวบรวมแบบสอบถามส่งกลับคืนมายังงานสภามหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 5 กันยายน 2565 เพ่ือ           
สภาคณาจารย์ฯ จะได้รวบรวมข้อมูลและน าเสนอเข้าที่ประชุมสภาคณาจารย์ฯ ร่วมพิจารณาให้ความเห็น ในวันที่      
9 กันยายน 2565 

2) ก าหนดวันจัดโครงการประชาพิจารณ์ ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 13.00 – 
16.30 น. ทั้ง 2 รูปแบบ ได้แก่ ออนไลน์ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom meeting และออนไซต์ ณ ห้องประชุม 
ท.209 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว 

3) จัดท าหนังสือเสนอขอขยายระยะเวลาการตัดยอดถึงวันที่ 16 กันยายน 2565 และจัดส่ง
เอกสารเบิกจ่ายภายในวันที่ 19 กันยายน 2565 โดมอบฝ่ายเลขานุการด าเนินการต่อไป 

4.3  การสอบถามความคืบหน้าการเสนอขอโปรดเกล้าแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย    
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานขั้นตอนการด าเนินการเสนอขอโปรดเกล้าแต่งตั้งนายก
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ตามที่มหาวิทยาลัยแจ้ง โดยไม่มีประเด็นข้อซักถามเพ่ิมเติม โดยมอบฝ่ายเลขานุการ เพ่ิมเติมรายละเอียดขั้นตอน     
การด าเนินการเสนอขอโปรดเกล้าแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย ลงมติที่ประชุมสภาคณาจารย์ฯ เผยแพร่บนเว็บไซต์



 

 

และเพจเฟสบุ๊คสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพ่ือบุคลากรที่สนใจสามารถเข้ามาติดตามความคืบหน้าได้ถือเป็นการ
แจ้งให้ประชาคมได้รับทราบ 

4.4  ความคืบหน้าการจัดท าแบบสอบถามข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
เกณฑ์การคิดภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้สภาคณาจารย์และข้าราชการจัดท าหนังสือถึงแต่ละคณะ     
ขอแจ้งแสดงผลจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามให้แต่ละคณะได้ทราบเพ่ือให้เห็นถึงสัดส่วนจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม      
ในหน่วยงานของแต่ละคณะได้มีการกระตุ้นคณาจารย์ในหน่วยงานร่วมแสดงความคิดเห็น โดยจะเร่งด าเนินการ
หลังจากโครงการประชาพิจารณ์เรียบร้อยแล้ว 

ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
   -  ไม่มี  - 

ระเบียบวาระที่ 6   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   6.1  แนวทางการจัดเตรียมบทความเพื่อนพิบูลสภาคณาจารย์และข้าราชการของ
คณะอนุกรรมการฝ่ายพิทักษ์สิทธิประโยชน์และส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

มติที่ประชุม เห็นชอบแนวทางการจัดเตรียมบทความเพ่ือนพิบูลสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการของคณะอนุกรรมการฝ่ายพิทักษ์สิทธิประโยชน์และส่งเสริมการมีส่วนร่วม เกี่ยวกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
การออมเงินก่อนการเกษียณ ตามท่ีเสนอ โดยมอบฝ่ายเลขานุการด าเนินการต่อไป 

6.2  การสอบถามความคืบหน้าการพิจารณาจัดบุคลากรเข้าพักอาศัยในที่พักของ
มหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม เห็นชอบการจัดท าหนังสือสอบถามผลจากการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาจัดบุคลากรเข้าพักอาศัยในที่พักฯ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ต่อคณะกรรมการดังกล่าว โดยมอบ  นายอดิ
ศักดิ์ แก้วกองทรัพย์ กรรมการ ประสานสอบถามข้อมูลกับส านักงานอธิการบดีถึงรายละเอียดเบื้องต้นก่อน จากการ
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดบุคลากรเข้าพักอาศัยในที่พักฯ ว่ามีมติชัดเจนแล้วหรือไม่ อย่างไร เพ่ือน าข้อมูลที่
ได้มาประกอบการพิจารณาแนวทางการด าเนินการของสภาคณาจารย์ฯ ในการประชุมคราวต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืน ๆ 
7.1  แจ้งก าหนดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งถัดไป 
มติที่ประชุม รับทราบก าหนดการประชุมในเดือนกันยายน 2565 ก าหนดขึ้นในวันศุกร์

ที่ 9 กันยายน  พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ท. 410 ชั้น 4 อาคารทีปวิชญ์ และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
Zoom Meeting  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) 

 
 



 

 

7.2  ขอลาออกจากการเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
มติที่ประชุม รับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

ของรองศาสตราจารย์ ดร.ณิรดา  เวชญาลักษณ์ ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป ตามท่ีเสนอ 

7.3  แจ้งกิจกรรมมหาวิทยาลัย 
มติที่ประชุม รับทราบกิจกรรมมหาวิทยาลัย ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีเสนอ ดังนี้ 
1) งานมุทิตาจิต อุ่นไอรัก 101 ปี คนดีศรีพิบูล มหาวิทยาลัยราชัภฏพิบูลสงคราม 

2) บริการตรวจสุขภาพประจ าปี 2565 

3) โครงการจิตอาสาบริจาคโลหิต สู้วิกฤติ Covid-19 

 

 


