๑

รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๐
วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมสานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
…………………………………………..
ผู้มาประชุม
๑. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว
ประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ
๒. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ศันทนี
คุณชยางกูร
รองประธาน
๓. อาจารย์ ดร.ณรงค์พันธ์
ฉุนรัมย์
รองประธาน
๔. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ศริ ิจันทร์
เชื้อสุวรรณ
กรรมการ
๕. อาจารย์ ดร.สมศักดิ์
บุญแจ้ง
กรรมการ
๖. อาจารย์เกศินี
ศรีรัตน์
กรรมการ
๗. อาจารย์ ดร.พสุ
ปราโมกข์ชน
กรรมการ
๘. อาจารย์วชิรนนท์
แก้วตาปี
กรรมการ
๙. อาจารย์ ดร.รุ่งทิวา
มูลสถาน
กรรมการ
๑๐.นายสัณห์ธนัช
ไชยลังการ์
กรรมการ
๑๑.อาจารย์ ดร.กันยารัตน์
รินศรี
กรรมการเลขานุการ
ผู้ไม่มาประชุม
๑. รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์
กิจจนศิริ
กรรมการ ติดภารกิจ
๒. อาจารย์วรพล
วัฒนเหลืองอรุณ กรรมการ ติดภารกิจ
๓. อาจารย์ภัทรกมล
รักสวน
กรรมการ ติดภารกิจ
๔. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สัญญา
สะสอง
ติดภารกิจ
๕. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์
นุ่มมีศรี
ติดภารกิจ
๖. อาจารย์นมิ ิต
วุฒิอนิ ทร์
ติดภารกิจ
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. อาจารย์ทรงเกียรติ
สังฆมณี
ผูแ้ ทนคณาจารย์
๒. อาจารย์ปภัส
ฉัตรยาลักษณ์ ผูแ้ ทนคณาจารย์
๓. นางสาวนภัสนันท์
ชัยภักดี
ผูช้ ่วยเลขานุการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
๔. นางสาวภัคจิรา
กาบใจ
ผูป้ ฏิบัติหน้าที่ ในการประชุม
สภาคณาจารย์และข้าราชการ

๒

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ การเชิญผูเ้ ข้าร่วมประชุมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ จานวน
๕ ท่าน ได้แก่ อ.ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัญญา สะสอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ อาจารย์ทรงเกียรติ สังฆมณี และ
อาจารย์ปภัส ฉัตรยาลักษณ์
๑.๒ เรี ย นเชิ ญ คณะกรรมการสภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการทุ ก ท่ า นให้ ก ารต้ อ นรั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่จะเข้าศึกษาดูงานในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ –
๑๒.๐๐ น.
๑.๓ การสรรหาผูอ้ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณบดี ได้เสร็จสิ้นเกือบทุกคณะแล้ว
ยกเว้นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ยังไม่ทราบผลการสรรหา
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว
๒.๑ รายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐
ระเบียบวาระที่ ๓ วาระสืบเนื่อง
๓.๑ การเสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ตามมติในการประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ที่ประชุมได้นาเสนอ อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุญแจ้ง และ อาจารย์ เกศินี ศรีรัตน์ เป็น
กรรมการชุดดังกล่าว และได้มีการเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยอาจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุญแจ้งได้
แจ้งกับที่ประชุมในการเข้าร่วมในครั้งนีท้ าให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ ต่างๆได้มากยิ่งขึน้

๓

๓.๒ การแก้ไขปรับปรุง ข้อบังคับ ระเบียบที่ไม่เป็นธรรม การดาเนินการในเรื่อง
ดังกล่าวมหาวิทยาลัยได้มมี ติให้ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการสามารถเข้าร่วมการพิจารณาใน
เรื่องเกี่ยวกับการร่าง กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆได้ ประธานได้นาเสนอกรรมการทุกท่าน
ควรศึกษา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ หากมีข้อแก้ไขสามารถนาเสนอต่อที่ประชุมเพื่อเป็น แนวทางใน
การนาเสนอต่อมหาวิทยาลัยต่อไป
๓.๓ การจัดประชุมคณาจารย์และข้าราชการภายในมหาวิทยาลัย กรรมการได้
ร่วมกันพิจารณา และได้มีมติให้มีการจัดประชุมใหญ่ประมาณ เดือนมิถุนายน หรือ เดือนกรกฎาคม
๒๕๖๐ ภายในมหาวิทยาลัย ส่วนการจัดการประชุมสัญจรครั้งต่อไป ได้มีการเสนอให้สัญจรที่วิทยาลัย
แม่ฮ่องสอน ประมาณวันที่ ๙-๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐
มติท่ีประชุม รับทราบ ส่วนการประชุมสัญจร สานักงานจะสอบถามกรรมการทุก
ท่านอีกครั้งหนึ่ง หากกรรมการติดภารกิจไม่ครบองค์ประชุมก็ไม่สามารถจัดประชุมได้
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ ความเคลื่อนไหวของการสรรหาคณบดี และผู้อานวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มีผู้ทีไ่ ด้รับการสรรหาดังนี้
๑. อาจารย์ ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง ผูอ้ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
๒. รองศาสตราจารย์ว่าที่ รต.สกล แก้วศิริ คณบดีคณะครุศาสตร์
๓. ผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์สุ ร ศัก ดิ์ นุ่ ม มีศ รี คณบดี คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี
๔. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ยกเว้นของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่จะมีการสรรหาภาคบ่ ายของวันนี้ (7 กุมภาพันธ์
๒๕๖๐)โดยจะมีคาสั่งแต่งตั้งในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐
4.2 การไปร่วมประชุมวันที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย
ประธานได้แจ้งผลการไปร่วมประชุมกับประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
แห่งประเทศไทย ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ มีประเด็นที่นา่ สนใจ เช่น
๑. ควรมีกฎหมายหน่วยงานกลางที่เป็นอิสระ ทาหน้าที่กากับถ่วงดุล ของ
สภาสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

๔

๒. การผลักดันการปรับเพิ่มเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ร้อยละ ๘ ให้ได้เท่าเทียบเท่ากับข้าราชการครูประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
๓. สนับสนุนให้ยกเลิก และหรือมีแนวทางไม่ตั้งคนเกษียณอายุราชการมาเป็น
ผูบ้ ริหาร เช่น อธิการบดี คณบดีในหน่วยงานที่เป็นส่วนราชการ
๔. ยื่นหนังสือถึงหน่วยงาน dsi กรณี มีการใช้วุฒิการศึกษาปลอมเพื่อสมัค ร
เข้าเป็นอาจารย์
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ เสนอแนะแนวทางการติดตามการใช้งบประมาณ
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
ควรมีการติดตามการใช้งบประมาณประจาปี โดยขอให้มหาวิทยาลัยมีระบบการ
ตรวจสอบที่โปร่งใส นอกจากมีแผนการใช้งบประมาณ และเสนอแนะให้มีก ารใช้ software ที่
สามารถเอื้อให้ป ระชาคมสาธารณะ ได้ร่วมตรวจสอบการใช้งบประมาณ รวมทั้ง ให้มีก ารติดตาม
งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว ว่าผิดวัตถุประสงค์การใช้เงิน หรือไม่ เพื่อให้เกิดประโยชน์ กับกลุ่มเป้าหมาย
ต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม
มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นควรให้ประธานนาเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป
๕.๒ แนวทางการพัฒนาพื้นที่ศูนย์แม่ ริม และการใช้อาคาร ๙๐ ปีราชภั ฏ
เชียงใหม่
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. การใช้พื้นที่ที่ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัย ควรมีแผนที่จะเคลื่อนย้ายให้ชัดเจน
และเป็นรูปธรรม ประชาคมต้องการรู้ว่าจะเคลื่อนย้ายไปเมื่อไหร่ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง และ
ยกเลิกแผนอยู่ตลอด และควรมีกิจกรรมของหลักสูตรรายวิชา กิจกรรมของนักศึกษา ไปปฏิบัติและลง
พืน้ ที่ที่ศูนย์แม่ริมอย่างต่อเนื่อง
๒. การใช้พื้นที่ของอาคารใหม่ อาคาร ๙๐ ปี ควรเน้น และเร่งรัดให้มีการใช้
เป็นห้องเรียน ห้องปฏิบัติการโดยเร็ว เนื่องจากประสบปัญหา กับจานวนนักเรียน ที่มจี านวนมากแต่

๕

ห้องเรีย นคั บ แคบ และไม่เ พียงพอ หน่วยงานสานัก งาน ไม่ควรใช้พื้นที่ใ นอาคาร ๙๐ ปีมากไปกว่า
ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ
มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นควรให้ประธานนาเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป
๕.๓ แนวทางการพัฒนาหลักสูตรเพื่อนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัย 4.0
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
มหาวิทยาลัย และคณะควรมีการทางานร่วมกันโดยยึดการมีส่ วนร่วม เพื่อให้
เกิ ด การบู ร ณาการระหว่ า งภาควิ ช า คณะต่ า งๆ ที่ จ ะพั ฒ นา และหรื อ การสร้ า งหลั ก สู ต รใหม่ ใ ห้
สอดคล้องกับแนวทางของประเทศไทย ๔.๐ มหาวิทยาลัยควรกล้าที่จะลงทุน กล้าที่จะนาคณาจารย์ ที่มี
ความรู้ความสามารถมาวิเคราะห์นามาซึ่งการบูรณาการศาสตร์ที่หลากหลาย

เพื่อให้ได้หลักสูตร

ใหม่ที่บูรณาการกัน และสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

(นางสาวนภัสนันท์ ชัยภักดี)
ผูช้ ่วยเลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ผูจ้ ดบันทึกรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว)
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ผูต้ รวจรายงานการประชุม

