๑
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๕
วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
………………………………..
ผู้มาประชุม
๑. รศ.ว่าที่ร.ต.สกล
แก้วศิริ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๒. อาจารย์ธนมนต์
ธนรัตนพิมลกุล รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๓. ผศ.พรพิมล
วงศ์สุข
รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๔. ผศ.บุญเลิศ
กลิ่นรัตน์
กรรมการ
๕. อาจารย์ ดร.ไพรัช
โกศัลย์พิพัฒน์
กรรมการ
๖. อาจารย์พัฒนินทร์
ศุขโรจน์
กรรมการ
๗. อาจารย์ถาวร
รักกาญจนันท์
กรรมการ
๘. อาจารย์เกศินี
ศรีรัตน์
กรรมการ
๙. นางวันทนีย์
ชุมชอบ
กรรมการ
๑๐. นางประไพ
ปรีชา
กรรมการ
๑๑. นายสุรพล
ใจมา
กรรมการ
๑๒. นางสาวกัลยกร
สุสิงโสด
กรรมการ
๑๓. นายสุขสถิต
เคหา
กรรมการ
๑๔. อาจารย์พิษณุ
สุขเสริฐ
กรรมการและเลขานุการ
๑๕. อาจารย์แสงจันทร์
เกษากิจ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
ผู้ไม่มาประชุม
๑. รศ.อัญชลี
โสมดี
กรรมการ
๒. ผศ.สัญญา
สะสอง
กรรมการ
๓. ผศ.สมบัติ
สิงฆราช
กรรมการ
๔. ผศ.เจริญศรี
พืน้ ผาสุข
กรรมการ
๕. ผศ.เอกพิชัย
สอนศรี
กรรมการ
๖. อาจารย์วิทญา
ตันอารีย์
กรรมการ
๗. อาจารย์ไกรสิทธิ์
พิรุณ
กรรมการ
๘. อาจารย์ว่าที่รอ.ดร.ขจร
ตรีโสภณากร
กรรมการ
๙. อาจารย์ไชยเชิด
ไชยนันท์
กรรมการ

๒
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวนภัสนันท์ ชัยภักดี

ผูป้ ฏิบัติหน้าที่ ในการประชุมสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.
ประธานสภาคณาจารย์ แ ละข้ าราชการ กล่า วเปิ ดประชุม และด าเนิน การประชุ ม ตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องการโปรดเกล้าอธิการบดีคนใหม่ ยังรอการโปรดเกล้า
๑.๒ ผลการสรรหาผูอ้ านวยการสถาบันภาษาศิลปวัฒนธรรม คือ ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์
๑.๓ การร่างระเบียบพนักงานมหาวิทยาลัย ว่าด้วยตาแหน่งที่สูงขึ้น
๑.๔ การสอบพนักงานสายสนับสนุน ได้มกี ารเปิดรับเพิ่มเติมอีก จานวน ๓๗ อัตรา
๑.๕ มหาวิท ยาลั ย ประกาศการเข้ าสู่ ระบบประเมิ น คุ ณภาพการศึก ษาสู่ค วามเป็น เลิ ศ
(Ed.PEx) เนื่องจากนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการประกันคุณภาพ ทาให้การ
ขับเคลื่อนในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยดี
๑.๖ การเปลี่ยนแปลงผู้ทรงคุณวุฒิ ในปีนี้มีจานวน ๕ ท่าน และได้มีการประชุมกรรมการ
สภามหาวิ ท ยาลั ย ชุ ด ใหม่ เ พื่ อ ให้ ท ราบเรื่ อ งต่ า ง ๆ บทบาท อ านาจ หน้า ที่ ของกรรมการสภา
มหาวิ ท ยาลั ย รวมถึ ง การวางนโยบายต่ า ง ๆ ในการประชุ ม ครั้ ง นี้ ไ ด้ มี ก ารปรั บ ลดการแต่ ง ตั้ ง
กรรมการชุดตรวจสอบหลักสูตร เนื่องจากกรรมการชุดนีค้ วรให้สภาวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบ แต่ให้
เพิ่มกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย
๑.๗ โครงการจัดตัง้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีความชัดเจนมาก สภามหาวิทยาลัยให้
ความเห็นชอบแล้ว แต่ให้นาเสนอข้อมูลเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
๑.๘ การปรับปรุงยกร่างข้อบังคับจรรยาบรรณชุดใหม่ โดยให้กระจายลงสู่คณะ ส่งเสริม
สนับสนุนให้เกิดความสนใจ และให้ความสาคัญในเรื่องดังกล่าวให้มาก
๑.๙ การเลือกกรรมการจรรยาบรรณที่จะหมดวาระ เชิญทุกท่านที่สนใจสมัครรับเลือกเข้า
ไปเป็นตัวแทนได้ แต่ละภาคส่วนตามข้อบังคับ
๑.๑๐ สภาวิชาการ ได้อนุมัติหลักสูตรทุกสาขาส่งสกอ.แล้วประมาณ ๙๐ หลักสูตรมี
การปรับปรุงบางหลักสูตร
๑.๑๑ เรื่องงบประมาณของสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในปีนี้ ถูกปรับลดลงจากปีที่ผ่าน
มา ประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท ทาให้ต้องปรับการดาเนินการในบางโครงการ

๓
๑.๑๒ การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งต่อไป ประมาณเดือนมกราคม จะ
เรียนเชิญท่านอธิ การบดีเข้าร่วมประชุมเพื่อให้พบคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
และให้ข้อเสนอแนะแนวคิด ในการท างานของสภาคณาจารย์และข้าราชการในการร่วมบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕
มติท่ีประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ รับรองรายงานการประชุม และให้เพิ่มเติม
“คาว่า ติดราชการ หลังรายชื่อผูไ้ ม่เข้าประชุม”
ระเบียบวาระที่ ๓ วาระสืบเนื่อง
ไม่มีระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ การประชุมการจัด ท าคู่ มือจรรยาบรรณ ในวัน ที่ ๒๑ พฤศจิก ายน ๒๕๕๕ โดยมี
รายละเอียดของการประชุมดังนี้
๑. การแต่ ง ตั้ ง กรรมการด าเนิ น การจั ด การประชุ ม โดยให้ หั ว หน้ า แต่ ล ะงาน
ประสานกับกรรมการในทุกชุดเพื่อให้การดาเนินการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒. กรรมการที่ เ ป็น วิ ท ยากรประจ ากลุ่ ม การประชุ ม ครั้ง นี้ จะแบ่ง ผู้ เ ข้ า ประชุ ม
ออกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ในมหาวิท ยาลัย , กลุ่มจรรยาบรรณ
บุคลากรสายสนับสนุน และจรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงานและหน่วยงาน
๔.๒ ทบทวน วิสั ย ทั ศน์ ปรัช ญา และวั ตถุ ป ระสงค์ ในการดาเนิน งานให้สอดคล้ องกั บ
นโยบายของมหาวิทยาลัย โดยให้กรรมการและเจ้าหน้าที่ทุกคนร่วมกันระดมความคิด พิจารณา
เพื่อนาสู่แผนปฏิบัติการ
มติท่ีประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ รับทราบให้ปฏิบัติงานตามคาสั่งแนบ ร่วม
แสดงความคิดเห็น และดาเนินการตามมติของที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบหรือทักท้วง
-

๔
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ปิดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

นางสาวนภัสนันท์ ชัยภักดี
ผูบ้ ันทึกการประชุม
(รองศาสตราจารย์ว่าที่รต.สกล แก้วศิริ)
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

