๑
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๕
วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารพระเทพรัตนราชสุดา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
………………………………..
ผู้มาประชุม
๑. รศ.ว่าที่ร.ต.สกล
๒. อาจารย์ธนมนต์
๓. ผศ.พรพิมล
๔. ผศ.สมบัติ
๕. ผศ.บุญเลิศ
๖. ผศ.เจริญศรี
๗. ผศ.เอกพิชัย
๘. อาจารย์ ดร.ไพรัช
๙. อาจารย์ไชยเชิด
๑๐. อ.ว่าที่รอ.ดร.ขจร
๑๑. อาจารย์พัฒนินทร์
๑๒. อาจารย์ถาวร
๑๓. อาจารย์ไกรสิทธิ์
๑๔. อาจารย์เกศินี
๑๕. นางวันทนีย์
๑๖.นางประไพ
๑๗. นายสุรพล
๑๘. นางสาวกัลยกร
๑๙. อาจารย์พิษณุ
ผู้ไม่มาประชุม
๑. รศ.อัญชลี
๒. ผศ.สัญญา

แก้วศิริ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ธนรัตนพิมลกุล รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
วงศ์สุข
รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
สิงฆราช
กรรมการ
กลิ่นรัตน์
กรรมการ
พืน้ ผาสุข
กรรมการ
สอนศรี
กรรมการ
โกศัลย์พิพัฒน์
กรรมการ
ไชยนันท์
กรรมการ
ตรีโสภณากร
กรรมการ
ศุขโรจน์
กรรมการ
รักกาญจนันท์
กรรมการ
พิรุณ
กรรมการ
ศรีรัตน์
กรรมการ
ชุมชอบ
กรรมการ
ปรีชา
กรรมการ
ใจมา
กรรมการ
สุสิงโสด
กรรมการ
สุขเสริฐ
กรรมการและเลขานุการ

โสมดี
สะสอง

กรรมการ
กรรมการ

๒
๓. อาจารย์วิทญา
๔. อาจารย์แสงจันทร์
๕. นายสุขสถิต
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวนภัสนันท์ ชัยภักดี

ตันอารีย์
เกษากิจ
เคหา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

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 การแสดงวิสัยทัศน์ของว่าที่อธิการบดีต่อคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี จานวน ๕
ท่าน ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ เริ่มเวลา ๘.๓๐ เป็นต้นไป ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการ
วิสัยทัศน์ดังกล่าว
๑.๒ การปรับเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ได้นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยแล้ว แต่
ได้มกี ารระงับไว้ก่อน และให้ไปทบทวนในรายละเอียดอีกครั้ง
๑.๓ คณะอนุกรรมการของสภาชุดต่าง ๆ ยังมอบหมายผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการชุดเดิม
๑.๔ การสรรหาผู้อานวยการสถาบันภาษาศิลปวัฒนธรรม จะมีประกาศให้ทราบในโอกาส
ต่อไป ส่วนคณะกรรมการสรรหาได้แต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว
๑.๕ การต่อเวลาราชการของ รศ.ว่าที่รต.สกล แก้วศิริ สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
มติทีป่ ระชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ รับทราบ
ระเบี ย บวาระที่ ๒ เรื่ อ งรั บ รองรายงานการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๕/๒๕๕๕วั น ๒๗ กรกฏาคม
๒๕๕๕
มติท่ีประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ รับรองรายงานการประชุม และมีข้อแก้ไข
ดังนี้
๑. แก้ไขนามสกุลผู้ทรงคุณวุฒิ จาก นายบุญรัตน์ บุญใหญ่ เป็น นายบุญรัตน์ วงศ์
ใหญ่
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓
๓.๑ โครงการการจัดทาคู่มือจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ การดาเนินการ
ประมาณเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นี้
๓.๒ การศึกษาดูงานเมืองเชียงตุง ประเทศเมียร์ม่าร์ เมื่อวันที่ ๑๑-๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่
ผ่านมา อาจารย์ธ นมนต์ ธนรัตนพิมลกุ ล และ อาจารย์พิษ ณุ สุขเสริฐ ได้ร่วมกั นบรรยายใน
รายละเอียดของการศึกษาดูงานในด้านต่าง ๆ ให้กรรมการได้รับทราบ
มติทีป่ ระชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ การทบทวนการพัฒนากลยุทธ์
๑. กลยุทธ์ด้านการพัฒนาทางวิชาการ
๒. กลยุทธ์ด้านการพัฒนาเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก
๓. กลยุทธ์ด้านการวิจัย
๔. กลยุทธ์ด้านการทาประชาพิจารณ์
๔.๒ การระดมความคิดเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ ที่ควรจะสอดคล้องกับกลยุทธ์ในด้านต่าง
ๆ สาหรับในครั้งนีท้ ี่ประชุมได้นาเสนอประเด็นหลัก ๆ ดังนี้
๑. โครงการที่เกี่ยวกับภาวะผู้นา
๒. โครงการที่เกี่ยวกับอาเซียน
๓. โครงการที่เกี่ยวกับกฏหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร
๔.๓ การสร้ างเครื อข่ ายกั บ องค์ ก รภายนอก ที่ ป ระชุ มเห็ นว่ าควรมี ก ารไปศึ ก ษาดูง าน
ภายนอก อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ในครั้งนีท้ ี่ประชุมได้ร่วมนาเสนอหน่วยงานภายนอกที่จะไปศึกษาดู
งานในจังหวั ด ต่า ง ๆ ดั งนี้ จั งหวั ด สงขลา จังหวัด อุบ ลราชธานี จั งหวัด ระนอง และจัง หวั ด
นครศรีธรรมราช
๔.๔ การวิจัย ที่จะทาขึ้นในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ที่ประชุมเห็นว่าประเด็นงานวิจัยที่ควร
จัดทาควรเป็นเรื่องกาลังอยู่ในประเด็นที่น่าสนใจ และมีผลกระทบ หรือเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน
อาทิ เรื่องเกี่ยวกับอาเซียน เรื่องเกี่ยวกับความพร้อม การพัฒนา และการจัดการในด้านต่าง ๆ
ของพื้นที่วิทยาเขตสะลวง – ขีเ้ หล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
๔.๕ การจัดทาประชาพิจารณ์ ของปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ประเด็นที่ควรทาคือ บทบาท
หน้าที่ของสภาคณาจารย์และข้าราชการในสายตาประชาคม และ บทบาทหน้าของสภา ๓ สภาของ
มหาวิทยาลัย
๔.๖ การเลี้ยงแสดงมุฑิตาจิตประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มีการเปลี่ยนแปลง
จาก วั น ที่ ๑๒ กั น ยายน ๒๕๕๕ เป็ น วั น ที่ ๑๙ กั น ยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๓๐ ณ ร้ า น
เชียงใหม่การ์เด้น

๔
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบหรือทักท้วง
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐
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