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เริ่มประชุมเวลา ๑3.๐๐ น.
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ นางสาวนภัสนันท์ ชัยภักดี ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ย้ายสังกัดไปปฏิบัติราชการที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560
1.2 นางชลธิชา ชัยสุวรรณ ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ย้ายจากกองนโยบายและแผน
มาปฏิบัติราชการที่สานักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560
1.3 รองศาสตราจารย์ ป ระสิ ท ธิ์ กิ จ จนศิ ริ ผู้ แ ทนสภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการสั ง กั ด
คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ลาออกจากการเป็ น กรรมการสภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ
เพื่อสมัครเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
2.1 รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2560 วันที่ 14 มีนาคม 2560
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 14 มีนาคม 2560
โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ วาระสืบเนื่อง
3.1 เรื่องกรณีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินชี้มูลการใช้งบประมาณ ประธานได้ท า
หนังสือต่อเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ให้นาเรื่องเข้าวาระที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560
ในวันที่ 5 เมษายน 2560
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 (ร่าง) กาหนดการประชุมใหญ่ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ ก าหนดจัดการ
ประชุมในวันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 – 16.00 น. ส่วนสถานที่ยังมีการ
เปลี่ยนแปลง อาจจะจัดชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ หรืออาคาร 90 ปี และมีขอ้ เสนอ ดังนี้
ในการประชุมใหญ่ของสภาคณาจารย์และข้าราชการภาคบ่ายกรรมการเสนอวิทยากร คือ
อาจารย์ ดร.วิรยิ ะ ฤาชัยพาณิชย์ นักวิชาการอิสระ
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 ความเคลื่อ นไหวการตั้งกระทรวงอุ ดมศึก ษา ขณะนี้ สานัก งานคณะกรรมการ
อุดมศึกษามีหนังสือแจ้งให้บุคลากรในสังกัดวิพากย์วิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติกระทรวงอุดมศึกษา
พ.ศ.... ขอให้คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ และผู้ที่สนใจได้ศึกษาและปรับปรุงแก้ไขร่าง
เพื่อจะได้สง่ กลับคืนไปที่ สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 ความเคลื่อนไหวของที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย
(ทปสท.) ในวันที่ 28-30 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในที่ประชุมได้เสนอเรื่อง
ไม่เห็นด้วยกับการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และหรือคุรุสภามีมติรับผู้ที่จบปริญญาตรี
สมัครสอบครูได้โดยไม่จาเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู คัดค้านและเสนอแนะแนวทางการจะใช้
ม.44 แต่งตัง้ ผู้เกษียณอายุเป็นอธิการบดีต่อนายกรัฐมนตรี
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 ความเคลื่อ นไหวของที่ป ระชุ ม สภามหาวิท ยาลั ย ประธานสภาคณาจารย์แ ละ
ข้าราชการ จะมีการแจ้งความเคลื่อนไหวของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ต่อประชาคมในแต่ละครั้งหลัง
การประชุมเสร็จสิ้นทุกครั้ง โดยจะมีการนาเสนอในเรื่องพิจารณาต่าง ๆ ยกเว้นเรื่องลับจะไม่สามารถ
นาเสนอต่อประชาคมได้
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 (ร่าง) จรรยาบรรณสาหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีประธานสภาคณาจารย์และ
ข้ า ราชการเข้ า เป็ น กรรมการในการจั ด ท าจรรยาบรรณส าหรั บ กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
โดยจรรยาบรรณสาหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย จะรวมถึงการใช้กับกรรมการหรืออนุกรรมการที่
สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5 เรื่องแจ้งคาสั่ง มอบหมายและมอบอานาจให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิก ารบดี
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
มติที่ประชุม รับทราบ
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4.6 การเสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ เข้ า รั บ ปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ เสนอชื่ อ ภายในวั น ที่
7 พฤษภาคม 2560 โดยการเสนอชื่อควรเสนอให้ตรงกับหลักสูตรที่มีการเปิดสอนในมหาวิทยาลัย
และการเสนอชื่อ บุค คลเพื่อเข้า รับ ปริญ ญาบัณฑิตกิตติ มศัก ดิ์ ควรเสนอผู้ที่ ท าคุณประโยชน์ใ ห้แ ก่
มหาวิทยาลัยและสังคมในภาพกว้างและเป็นที่ประจักษ์
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 เสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร และสภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการมีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1) กองทุนสารองเลี้ยงชีพควรมีการชี้แจงให้แก่สมาชิกให้ทราบว่ากองทุนได้นาเงิน
ไปบริหารจัดการอย่างไร และมีผลการดาเนินงานอย่างไรบ้าง
2) มหาวิทยาลัยควรมีการจัดสรรสวัสดิการแก่พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจา
และพนั ก งานราชการ ที่ เ กษี ย ณอายุ ร าชการ เพื่ อ เป็ น ขวั ญ และก าลั ง ใจในการปฏิ บั ติ ร าชการ
จนเกษี ย ณอายุ ร าชการ เพราะพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ลู ก จ้ า งประจ า และพนั ก งานราชการ
ไม่มสี วัสดิการหลังเกษียณอายุราชการ
3) มหาวิทยาลัยควรมีการชี้แจงให้ทุกคนทราบว่า การหักเงินจาก 1.5 และ 1.7
ไปดาเนินการอะไรบ้าง และมีความเคลื่อนไหวกรณีสภามหาวิทยาลัยอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดอย่างไร
4) การกาหนดคุณสมบัติผู้แทนคณาจารย์ในสภามหาวิทยาลัย ควรเปิดโอกาสให้
คณาจารย์ ไ ด้ มี ส่ ว นร่ ว มให้ ม ากที่ สุ ด เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ ค ณาจารย์ ที่ มี ค วามสามารถมาพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยไม่ควรจากัดสิทธิ์โดยมีคุณสมบัติที่จากัดและสูงเกินไป ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องควรมีการแก้ไข
5) ควรมีการจัดพัฒนาอบรมการทาผลงานทางวิชาการระดับ ภาควิชา เพื่อให้มีการ
พัฒนาการทาผลงานทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการมากขึ้น
มติที่ประชุม ให้เสนอแนวทางดังกล่าวแก่มหาวิทยาลัย
5.2 การพานักเรียน และนักศึกษาไปศึกษานอกสถานศึกษา
คณะกรรมการมีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
การไปเรียนของนักศึกษาในศูนย์แม่ริม หรือ ศูนย์แม่สา ไม่จาเป็นต้องขออนุญาตแก่
ผู้ป กครอง แต่ ใ นการน านัก ศึ ก ษาไปจั ด กิ จ กรรมนอกสถานศึ ก ษาหรื อ มีก ารค้ า งคื น อาจารย์ ห รื อ
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการควรมี ก ารท าโครงการ และควรแจ้ ง หรื อ ขออนุ ญ าตต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา และ
ผูป้ กครองของนักศึกษาก่อนจัดกิจกรรม และมหาวิทยาลัยควรมีความชัดเจนในเรื่องนี้
มติ ท่ี ป ระชุ ม รั บ ทราบและถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและ
มหาวิทยาลัย
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5.3 การแสดงความคิดเห็นการรับครูโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู
คณะกรรมการไม่เ ห็นด้ว ยที่ใ ห้ผู้ไม่มีใ บประกอบวิชาชีพครูมาสมัครสอบครู เนื่องจาก
การผลิตบัณฑิตครูมีกระบวนการที่ให้บัณฑิตสายวิชาครูจะออกไปเป็นครูที่มีคุณภาพ และถือว่าใบ
ประกอบวิชาชีพบ่งบอกถึงความเป็นวิชาชีพขั้นสูง มีการเรีย นการฝึกการบ่มเพาะอย่างเป็นขั้นตอน
และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยควรแสดงภาวะผู้นาแนวคิดที่ชัดเจนต่อเรื่องนี้ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
ต่อเรื่องนี้อย่างไร
มติที่ประชุม ไม่เห็นด้วยกับการสอบครูที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
-

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

(นางสาวภัคจิรา กาบใจ)
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว)
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ผูต้ รวจรายงานการประชุม

