๑

รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๐
วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมสะบันงา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
…………………………………………..
ผู้มาประชุม
๑. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช
๒. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ศันทนี
๓. อาจารย์ ดร.ณรงค์พันธ์
๔. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ศริ ิจันทร์
๕. อาจารย์ ดร.สมศักดิ์
๖. อาจารย์เกศินี
๗. อาจารย์ ดร.พสุ
๘. อาจารย์วชิรนนท์
๙. อาจารย์ ดร.รุง่ ทิวา
ผู้ไม่มาประชุม
๑. รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์
๒. อาจารย์วรพล
๓. อาจารย์ภัทรกมล
๔. นายสัณห์ธนัช
๕. อาจารย์ ดร.กันยารัตน์

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวนภัสนันท์
๒. นางสาวภัคจิรา

ชัยภักดี
กาบใจ

ฟ้าขาว
คุณชยางกูร
ฉุนรัมย์
เชื้อสุวรรณ
บุญแจ้ง
ศรีรัตน์
ปราโมกข์ชน
แก้วตาปี
มูลสถาน

ประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ
รองประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กิจจนศิริ
วัฒนเหลืองอรุณ
รักสวน
ไชยลังการ์
รินศรี

กรรมการ ติดภารกิจ
กรรมการ ติดภารกิจ
กรรมการ ติดภารกิจ
กรรมการ ติดภารกิจ
เลขานุการ ติดภารกิจ

ผูช้ ่วยเลขานุการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
ผูป้ ฏิบัติหน้าที่ ในการประชุม
สภาคณาจารย์และข้าราชการ

๒

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ การนาเสนอเรื่อง หลักธรรมาภิบาลและการแก้ไขข้อบังคับสัญญา ระเบียบที่ไม่
เป็นธรรม ประธานได้นาเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ นี้
๑.๒ การเข้าร่วมประชุมกับ ทปสท. ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ รายละเอียดของการ
ประชุมจะนาเสนอที่ประชุมในครั้งต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว
๒.๑ รายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ โดยมีการแก้ไขดังนี้
หน้า ๓ ข้อ ๔.๑ บรรทัดแรก แก้ไขข้อความ
จากเดิม “ผูร้ ักษาการแทน”
เป็น “ผูร้ ักษาราชการแทน”
ระเบียบวาระที่ ๓ วาระสืบเนื่อง
๓.๑ การเสนอแนวทางรักษาราชการแทนอธิการบดี
ประธานได้ ร ายงานต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า ในการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ในวั น ที่ ๑๙
ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ได้เ สนอแนะในการเลือกรักษาราชการแทนอธิ การบดีใ ห้เ ป็นไปตาม
คุณสมบัติหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับ และสภามหาวิทยาลัยมีการลงคะแนนเสียง
โดยลับ โดยไม่เป็นเอกฉันท์ ผลการสรรหาสภามหาวิทยาลัยเลือก อาจารย์ถนัด บุญชัย รักษาราชการ
แทนอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ จนครบ ๑๘๐ วัน

๓

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ การนาเสนอ หลักธรรมาภิ บาลและการแก้ข้อบังคับสัญญา ระเบียบที่ไม่
เป็นธรรม
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ผู้ บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ ควรใช้ ห ลั ก ธรรมาภิ บ าลอย่ า งแท้ จ ริ ง อาทิ หลั ก นิ ติ ธ รรม
หลักการมีส่วนร่วม หลักการตรวจสอบ รวมถึงการสร้างบรรยากาศการทางานที่ดีในองค์กร
๒. รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาพนักงานมหาวิทยาลัย ควรมีการแก้ไขในหลายเรื่อง
และไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้าระหว่างข้าราชการ กับพนักงานมหาวิทยาลัย เช่น ระดับโทษวินัย การปรับ
ที่แตกต่างไปจากของข้าราชการ เป็นต้น
๓. ข้อบังคับการสรรหาบุคคลเข้าดารงตาแหน่งคณบดี โดยข้อบังคับเดิมในปี
พ.ศ.๒๕๕๕ นั้น เป็นข้อบังคับที่มีกระบวนการยอมรับนับถือ มหาวิทยาลัยควรเน้นกระบวนการมีส่วน
ร่วมเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีร่วมกัน ให้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน บุคคลที่จะมาดารงตาแหน่งคณบดี
ควรเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับนับถือจากคนในองค์กรนั้นๆ
๔. ควรมีการกากับตรวจสอบคณบดี ผู้อานวยการฯ ในประเด็นวิสัยทัศน์ที่นาเสนอไป
นั้นสามารถกระท าได้จริง หรือไม่ รวมทั้ง ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และท างานร่วมกั บ
ผูบ้ ริหาร และคณาจารย์ได้เป็นอย่างดี
มติที่ประชุม
ประธานรับนาข้อเสนอแนะของกรรมการเพื่อนาเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป
๔.๒ การเสนอรายชื่อกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและเสนอชื่อ จานวน ๒ ท่าน ดังนี้
๑. อาจารย์ ดร.สมศักดิ์
๒. อาจารย์เกศินี

บุญแจ้ง
ศรีรัตน์

๔

มติที่ประชุม
เห็นชอบให้ส่งชื่อ อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุญแจ้ง และ อาจารย์เกศินี ศรีรัตน์
เป็นกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์
๔.๓ การเสนอรายชื่อประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ และกรรมการตรวจ
รับพัสดุ
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและเสนอชื่อ ดังนี้
๑. ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ คือ อาจารย์ ดร.ณรงค์พันธ์ ฉุนรัมย์
๒. กรรมการตรวจรับพัสดุ จานวน ๒ ท่าน คือ อาจารย์ ดร.พสุ ปราโมกข์ชน
และ อาจารย์เกศินี ศรีรัตน์ (สานักงานได้ติดต่อขอความอนุเคราะห์เพิ่มเติม เนื่องจากต้องมีกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ จานวน ๒ ท่าน)
มติที่ประชุม
เสนอให้แต่งตั้งประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ และกรรมการตรวจรับพัสดุ และ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบหรือทักท้วง
๕.๑ เสนอรายชื่ อ รองประธานสภา เลขานุ ก าร และผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก ารสภา
คณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ตามเอกสารหมายเลข ๕.๑)
ประธานได้นาเสนอในที่ประชุมว่า ได้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศันทนี คุณชยางกูร
และอาจารย์ ดร.ณรงค์พันธ์
ฉุนรัมย์ เป็นรองประธานสภา อาจารย์ ดร.กันยารัตน์ รินศรี เป็น
เลขานุการ และนางสาวนภัสนันท์ ชัยภักดี เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มติที่ประชุม
รับทราบ การแต่งตั้งรองประธานสภา เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

๕

๕.๒ ความเคลื่อนไหวในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ประธานได้นาเสนอในที่ประชุมว่า การสรรหาคณบดี จะต้องทาเสร็จก่อน ๖๐ วัน ที่
จะครบวาระของคณบดีเดิม โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะครุ
ศาสตร์ คณบดี ค ณะมนุ ษ ย์ ศ าสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ คณบดี ค ณะวิ ท ยาการจั ด การ คณบดี ค ณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผูอ้ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
มติที่ประชุม
รับทราบ การสรรหาคณะกรรมการคณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะมนุษ ย์
ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
ผูอ้ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
๖.๑ การจัดประชุมคณาจารย์และข้าราชการ
ประธานแจ้งว่า ตามบทบาทหน้าที่ที่ระบุในมาตรา ๒๔ แห่ง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ประธานสภาคณาจารย์ และข้า ราชการสามารถเรี ย กประชุม คณาจารย์แ ละ
ข้าราชการ เพื่อระดมความคิดเห็นในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อผู้บริหาร และสภามหาวิทยาลัยซึ่ง
สามารถเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้
มติที่ประชุม
เห็นชอบ การจั ด ประชุม คณาจารย์และข้าราชการในมหาวิท ยาลัย
พิจารณาในรายละเอียดอีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป

และ

๖.๒ การประชุมสัญจร
ประธานได้น าเสนอในที่ป ระชุ มว่า ควรมีก ารจั ดไปตามคณะต่างๆ โดยจะมี ก ารเชิ ญ
ผู้บริหารของคณะนั้น ๆเข้าร่วมประชุมสภาด้วย ในที่ประชุมได้ให้ความเห็นอย่างกว้างขวาง สรุปว่า
การประชุมสัญจรจะช่วยสร้างบรรยากาศแห่งความร่วมมือ และบรรยากาศการทางานร่วมกันได้

๖

มติที่ประชุม
เห็นชอบ การประชุมสัญจร และจะดาเนินการตามเสนอ
๖.๓ การใช้พ้นื ที่สะลวง
อาจารย์ ดร.พสุ ปราโมกข์ชน กรรมการสภาได้นาเสนอที่ประชุมว่า ควรมีการพัฒนา
พืน้ ที่ดังกล่าวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นการฝึกนักศึกษาที่เรียนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไปด้วย หรือ
จัดเป็นที่พักสาหรับนักท่องเที่ยว จะทาให้มหาวิทยาลัยสามารถมีรายได้ในส่วนนี้ และการฟื้ นฟูพื้นที่โดย
รวบได้ดว้ ย หรือจัดทาเป็นค่ายลูกเสือพลังงาน ค่ายลูกเสือสิ่งแวดล้อมเป็นต้น
มติที่ประชุม
เห็นชอบ เสนอแนะแนวทางต่อมหาวิทยาลัยในเรื่องการใช้พืน้ ที่สะลวง
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

(นางสาวนภัสนันท์ ชัยภักดี)
ผูช้ ่วยเลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ผูจ้ ดบันทึกรายงานการประชุม

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว)
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ผูต้ รวจรายงานการประชุม

