๑

รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๐
วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องเอื้องสาเภา ชั้น ๒ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
…………………………………………..
ผู้มาประชุม
๑. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๒. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ศันทนี
คุณชยางกูร
รองประธาน
๓. อาจารย์ ดร.ณรงค์พันธ์
ฉุนรัมย์
รองประธาน
๔. รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์
กิจจนศิริ
กรรมการ
๕. อาจารย์วรพล
วัฒนเหลืองอรุณ กรรมการ
๖. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ศริ ิจันทร์
เชื้อสุวรรณ
กรรมการ
๗. อาจารย์ ดร.สมศักดิ์
บุญแจ้ง
กรรมการ
๘. อาจารย์เกศินี
ศรีรัตน์
กรรมการ
๙. อาจารย์ ดร.พสุ
ปราโมกข์ชน
กรรมการ
๑๐.นายสัณห์ธนัช
ไชยลังการ์
กรรมการ
๑๑.อาจารย์ ดร.กันยารัตน์
รินศรี
กรรมการเลขานุการ
ผู้ไม่มาประชุม
๑. อาจารย์ภัทรกมล
๒. อาจารย์วชิรนนท์
๓. อาจารย์ ดร.รุ่งทิวา
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. อาจารย์ปภัส
๒. นางสาวนภัสนันท์
๓. นางสาวภัคจิรา

รักสวน
แก้วตาปี
มูลสถาน

กรรมการ ติดภารกิจ
กรรมการ ติดภารกิจ
กรรมการ ติดภารกิจ

ฉัตรยาลักษณ์
ชัยภักดี

ผูแ้ ทนคณาจารย์
ผูช้ ่วยเลขานุการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
ผูป้ ฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
สภาคณาจารย์และข้าราชการ

กาบใจ

๒

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ การเลื่ อ นการประชุ ม กรรมการสภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ ครั้ ง ที่ ๓
เนื่องจากในการประชุมครั้งนี้มีวาระเพื่อพิจารณาที่จะขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการ พร้อมทั้งมี
การประชุมที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย(ทป.สท.) ในวันที่ ๒๘-๓๐ มีนาคม
๒๕๖๐ ทาให้ไม่สามารถจัดประชุมในวันเวลาดังกล่าวได้
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว
๒.๑ รายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ระเบียบวาระที่ ๓ วาระสืบเนื่อง
๓.๑ การจัดประชุมใหญ่ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ จะจัดขึ้นประมาณ
เดือนมิถุนายน ส่วนสถานที่ในการประชุมได้กาหนดในเบื้องต้นโดยจะใช้ห้องเอื้องคา ชั้น ๓ อาคารราช
ภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยในการประชุมครั้งนี้จะเชิญวิทยากรมาบรรยาย
พิเศษ จานวน ๓ เรือ่ ง ได้แก่
๑. เรื่อง “คุณภาพการศึก ษาไทยยุค 4.0 และความก้าวหน้า การตั้งกระทรวง
อุ ด มศึ ก ษา”
บรรยายพิ เ ศษ โดยนายแพทย์ ธี ร ะเกี ย รติ เจริ ญ เศรษฐศิ ล ป์ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการ
๒. เรื่อง“ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา”บรรยายพิเศษ โดยคณะอนุกรรมการ
ป้องกันปราบปรามทุจริตฯ

๓

๓. เรื่อง “นิติธรรมกับการบริหารจัดการศึกษา” บรรยายพิเศษ โดยอธิบดีศาล
อาญาเชียงใหม่
และในการประชุมครั้งนี้นอกจากจะเชิญ คณาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่แล้ว ยังได้เรียนเชิญ ประธานที่ ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่ง
ประเทศไทย(ทป.สท.) และประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ๘ จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมประชุมใน
ครั้งนีด้ ้วย
มติที่ประชุม รับทราบและมีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
๑. (ร่าง)กาหนดการ กรรมการเห็นว่าในภาคบ่ายควรมีการปรับหัวข้อการบรรยาย
พิเศษให้มีเนื้อหาที่ไม่หนักจนเกินไป
๒. สถานที่ในการจัดการประชุม กรรมการให้ข้อเสนอแนะว่าควรเปลี่ยนไปจัดที่
ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคาร ๙๐ ปี ซึ่งเป็นห้องประชุมที่สวยงามและมีความพร้อมในด้านเทคโนโลยี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ มติการแต่งตั้งคณบดี ผู้อานวยการสานัก สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง ทุก
ตาแหน่งเรียบร้อย
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๒ มติ ก ารแต่ ง ตั้ ง รองอธิ ก ารบดี สภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ ต่ ง ตั้ ง รองอธิ ก ารบดี
เพิ่ ม เติ ม แทนต าแหน่ งที่ ว่ า งอี ก ๒ ท่ าน คื อ ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.สมบั ติ สิ ง ฆราช และ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์กัลทิมา พิชัย
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๓ ก าหนดวาระเร่งด่วน กรณีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ชี้มูล การใช้
งบประมาณของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔

๔.๔ การเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน “๗ ปี Green City – ๗ ปี adiCET –
700 kW”
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ กรณี ค ณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ชี้ มู ล การใช้ ง บประมาณของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ที่ประชุม ได้ร่วมกันเสนอความคิดเห็น ที่เป็นประโยชน์ต่อการเสนอแนะใน
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
1. เมื่อมีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้ชี้มูล กรณีการใช้เงินไม่เป็นไป
ตามระเบียบสานักนายกฯ ในการปฏิบัติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่บังคับบัญชาจะต้องดาเนินการต่อไปทั้ง
เรื่องวินัยและการละเมิด
2. สภามหาวิทยาลัย ควรมีแนวทางชัดเจนและไม่กระทาการใดเพื่อหลีกเลี่ยง
การไม่ปฏิบัติตามอานาจหน้าที่
3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยหากเป็นมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ควรจะอธิบาย
หรือพิจารณาในเรื่องดังกล่าว
4. เป็นห่วงภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ออกไปสู่สาธารณชน ซึ่งเป็นช่วงของ
การรับนักศึกษาเกรงว่าจะเกิดผลกระทบได้
5. ควรดาเนินการตามแนวทางระเบียบที่เป็นไปตามหลักกฎหมายหรือระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง
6. แม้ ว่าจะไม่มีเ รื่องที่เ ป็นทางการ แต่เ ป็นเรื่องสาธารณชนทราบอย่า ง
กว้ า งขวางผู้ เ กี่ ย วข้ อ งควรแสดง spirit หรื อ จิ ต ส านึ ก เพื่ อ ให้ ภ าพลั ก ษณ์ และความเชื่ อ มั่ น ต่ อ
มหาวิทยาลัยกลับมา
7. ในเชิงการบริหารจัดการซึ่งถ้า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดจากคณาจารย์หรือ
บุคลากร มหาวิทยาลัยจะตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงทันที แต่เนื่องจากเกิดขึ้นกับผู้บริหารระดับสูง
จึงเกรงว่าจะยืดเยือ้ จึงต้องการให้สภามหาวิทยาลัยเข้ามาควบคุมกากับและใช้อานาจหน้าที่ให้มากขึ้น
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕

๕.๒ เชิญกรรมการเข้าร่วมการประชุมที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ
แห่งประเทศไทย (ทป.สท.) ในวันที่ ๒๘ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

(นางสาวนภัสนันท์ ชัยภักดี)
ผูช้ ่วยเลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ผูจ้ ดบันทึกรายงานการประชุม

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว)
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ผูต้ รวจรายงานการประชุม

