รายงานการประชุม
สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
ณ ห้อง สสร.๓๐๒ ชั้น ๓ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้
------------------------------------------------รายนามกรรมการผู้มาประชุม
๑. อาจารย์จิตเจริญ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพงษ์
๓. อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์
๔. อาจารย์ศุภมัย
๕. อาจารย์ศิริวรรณ
๖. อาจารย์วัชรพล
๗. นางสาวสุภัทรา
๘. นางสาวนรีกานต์
๙. อาจารย์จิตตรี
๑๐. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพียงใจ
๑๑. นายชูศักดิ์
ผู้ไม่มาประชุม
๑. อาจารย์ปริญ
๒. นายกาพลศักดิ์

ศรขวัญ
ไพรินทร์
อ่วมน้อย
พรหมแก้ว
กาแพงพันธ์
วงศ์จันทร์
อภิชาติ
ภูมิคงทอง
จิตแจ้ง
เสือเอก
ขันธชาติ
วีระพงษ์
มณีงาม

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๕๐ น.
อาจารย์ จิ ต เจริ ญ ศรขวั ญ ประธานสภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ กล่ า วเปิ ด ประชุ ม
และดาเนินการ ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑. ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรีหญิง เพียงใจ เสือเอก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการเป็นระดับ
ชานาญการ
๒. ที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทป.มรภ.) มีแนวคิดจัดการประชุม
เสวนาเรื่ อ ง “การเมื อ งกั บ ทิ ศ ทางอนาคตอุ ด มศึ ก ษา หลั ง การเลื อ กตั้ ง ” โดยเชิ ญ หั ว หน้ า พรรคการเมื อ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แห่ง สื่อมวลชนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมเสวนากาหนดการจัดประชุมเสวนาอยู่ระหว่างการ
หารือ
๓. ขอเพิ่มวาระเพื่อพิจารณา วาระที่ ๕.๒ เรื่อง การพิจารณาเบิกค่าตอบแทนที่นอกเหนือจาก
ค่าจ้าง
๔ ขอเพิ่มวาระเพื่อพิจารณา วาระที่ ๕.๓ เรื่อง การจ้างคนเกษียณอายุราชการ กลับมาสอน
ในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก

-๒ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑
อาจารย์จิตตรี จิตแจ้ง กรรมการและเลขานุการ นาเสนอ รายงานการประชุมสภาคณาจารย์
และข้าราชการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ จานวน ๔ หน้า
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอตามที่การประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดย
สรุปวาระสาคัญเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้
๑. สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ให้ดารงตาแหน่ง
สูงขึ้นประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการเป็นระดับชานาญการ จานวน ๑๖ คน
ขอแสดงความยินดีกับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ที่ได้รับการดารงตาแหน่งดังกล่าว ดังนี้
๑. นางสาวปราณี
ศรีนพ
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๒. นางสุภวรรณ
วรรณสอน
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๓. นางสาวสุภัทรา
ไตรภูมิ
ตาแหน่งนักวิชาการพัสดุ
๔. นางณัฐมน
คาเงิน
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๕. นายธรรมรัฐ
สุกรีขันธ์
ตาแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
๖. นางสาวศิริวรรณ
สุขแซว
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๗. นางสาวเพียงใจ
เสือเอก
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๘. นางสาววราภรณ์
ไชยสุริยานันท์ ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา
๙. นางสมฤดี
คัชมาตย์
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๑๐. นางสาวพรรษชล
ปิขุนทด
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๑๑. นางสาวอุษา
วิลาวรรณ์
ตาแหน่งนักวิชาการพัสดุ
๑๒. นางพากเพียร
ธูปบูชากร
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๑๓. นางสาวศิริวรรณ
แสงสว่าง
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๑๔. นางสาวอัฉราภรณ์ เอี่ยมสถาน
ตาแหน่งบรรณารักษ์
๑๕. นางสาวพวงเพชร
พลทอง
ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา
๑๖. นางสาวกมลรัตน์
ยอดหาญ
ตาแหน่งนักประชาสัมพันธ์
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
๒. สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการแก้ไขคาสั่งแต่งตั้งรองอธิการบดี โดยวิธีอนุสนธิคาสั่ง ทั้ งนี้
ให้แก้ไขคาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ที่ ๒๕/๒๕๖๐ สั่ง ณ
วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เฉพาะในส่วนของวันที่ ที่มีผลของคาสั่ง จากเดิมวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นวันที่ ๒
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นอกนั้นให้เป็นไปตามคาสั่งเดิมทุกประการ

-๓๓. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง
การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ.
๒๕๖๑
ที่ประชุม รับทราบ
๔.๒ กรณีเงินเดือนเพิ่มร้อยละ ๘ (ข้าราชการ)
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอ ความคืบหน้าการ
ปรับขึ้นเงินเดือนของข้าราชการ ร้อยละ ๘ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
หากมีความคืบหน้าจะแจ้งต่อที่ประชุมในครั้งถัดไป
ที่ประชุม รับทราบ
๔.๓ กรณีการจ่ายเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยหมวดเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอ ตามที่มหาวิทยาลัย
ได้ รั บ งบประมาณเงิ น อุ ด หนุ น ประเภทอุ ด หนุ น ทั่ ว ไป ค่ า ใช้ จ่ า ยบุ ค ลากร จากส านั ก งบประมาณ โดยทาง
มหาวิทยาลั ยจัดสรรจะหั กจากค่าจ้างรายเดือนของพนักงานมหาวิทยาลั ย ประเภทงบอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่าย
บุคลากร ร้อยละ ๒ เพื่อนาเงินเข้ากองทุน เรียกว่า “กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย ” โดยปัจจุบันทาง
มหาวิทยาลัยได้จัดสรรเงินจากกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย รูปแบบการประกันสุขภาพแบบกลุ่ม
ที่ประชุม รับทราบ
๔.๔ การเข้าร่วมนาเสนอความคิดเห็น เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายตามแนวคาพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการต้องมีอายุไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอ การเข้าร่วม
นาเสนอความคิดเห็นในการบันทึกเทปรายการ สยามไทยอัพเดต (สุวรรณภูมิ) โดยเน้นเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
กฎหมายตามแนวคาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการต้องมีอายุ
ไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ ข้ อเสนอแนะเรื่ อง การปฏิ บั ติ ต ามหลัก เกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัย ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
อาจารย์ศุภมัย พรหมแก้ว กรรมการ นาเสนอต่อที่ประชุมดังนี้
จากการได้ รั บ การสอบถามจากพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สายวิ ช าการ ท่ า นหนึ่ งเกี่ ย วกั บ
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ทีผ่ ู้บริหารคณะให้คะแนนการประเมินที่ไม่โปร่งใส เป็นธรรม ส่งผลให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ขาดขวัญ
และกาลังใจในการปฏิบัติงาน

-๔มติคณะกรรมการ เห็นชอบ ให้ผู้บริหารระดับคณะปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมอบหมายให้ อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง และนาเข้าที่ประชุมในครั้งถัดไป
๕.๒ การพิจารณาเบิกค่าตอบแทนที่นอกเหนือจากค่าจ้าง
อาจารย์ศุภมัย พรหมแก้ว กรรมการ นาเสนอต่อที่ประชุมดังนี้
ตามที่ อาจารย์ ท่ านหนึ่ ง คณะครุศ าสตร์ได้รับ การประเมิ น ผลงานวิช าการ ต าแหน่ งผู้ ช่ว ย
ศาสตราจารย์ เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมีผลย้อนหลัง ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ และสามารถที่จะได้รับ
ค่ า ตอบแทน โดยการประกาศคาบเกี่ ย วกั บ ปี ง บประมาณ ส่ ง ผลให้ อ าจารย์ ท่ า นดั ง กล่ า วไม่ ส ามารถได้ รั บ
ค่าตอบแทนที่นอกเหนือจากค่าจ้าง
ที่ประชุม รับทราบ
๕.๓ การจ้างคนเกษียณอายุราชการ กลับมาสอนในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก
อาจารย์ศุภมัย พรหมแก้ว กรรมการ นาเสนอต่อที่ประชุมดังนี้
คณะครุศาสตร์มีการจ้างอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ กลับมาสอนในหลักสูตรระดับปริญญา
โท-ปริญญาเอก ในวันเสาร์ – วันอาทิตย์ ส่งผลให้พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ มีชั่วโมงสอนไม่เพียงพอที่จะ
ได้รับการประเมิน
คณะกรรมการมีการพิจารณาและข้อเสนอแนะดังนี้
ควรคิดภาระงานสอนตามหลักสูตรที่สังกัดก่อนเกษียณอายุราชการ
มติคณะกรรมการ เสนอแนะ ให้พิจารณาตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย ในระดับปริญญาโท
ปริญญาเอก และให้คิดภาระงานสอนตามหลักสูตรที่สังกัดก่อนเกษียณอายุราชการ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๑. อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอ ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) (ฉบับปรับปรุง ๙ – ๑๑ ตุลาคม
๒๕๖๑)
๒. นายชู ศั ก ดิ์ ขั น ธชาติ กรรมการ น าเสนอเชิ ญ ชวนคณะกรรมการสภาคณาจารย์ แ ละ
ข้าราชการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ ๙ เรื่อง “วิจัยและ
นวัตกรรม เพื่อสังคม” ในวันที่ ๑๘ –๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
๓. อาจารย์ วั ช รพล วงศ์ จั น ทร์ กรรมการ สอบถามการปรั บ ขึ้ น เงิ น เดื อ นของพนั ก งาน
มหาวิทยาลัยที่เข้าใหม่ที่อยู่ในช่วงคาบเกี่ยวกับการปรับฐานเงินเดือน
๔. อาจารย์จิตตรี จิตแจ้ง กรรมการและเลขานุการ สอบถาม เกณฑ์การประเมินของพนักงาน
มหาวิทยาลัยแต่ละคณะ
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชี้แจงเกณฑ์การประเมิน
ของพนักงานมหาวิทยาลัย ของแต่ละคณะมีบริบทไม่เหมือนกัน โดยมีความเห็นให้ผู้บริหารภายในคณะพิจารณา
ปรับปรุงเกณฑ์การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกัน

-๕๕. อาจารย์จิตตรี จิตแจ้ง กรรมการและเลขานุการ แจ้งกาหนดการประชุมสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้อง สสร.๓๐๒ ชั้น ๓
อาคารส่งเสริมการเรียนรู้
ที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุมเวลา ๑๕.๒๕ น.
นายตฤณพิสิษฐ์ พันธ์นาเหนือ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
อาจารย์จิตตรี จิตแจ้ง
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

