รายงานการประชุม
สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑
วันพุธที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ณ ห้อง สสร.๓๐๒ ชั้น ๓ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้
------------------------------------------------รายนามกรรมการผู้มาประชุม
๑. อาจารย์จิตเจริญ
๒. อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์
๓. อาจารย์ศุภมัย
๔. นายกาพลศักดิ์
๕. นางสาวนรีกานต์
๖. อาจารย์ชัยวุฒิ
๗. อาจารย์จิตตรี
๘. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพียงใจ
๙. นายชูศักดิ์
ผู้ไม่มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.

อาจารย์ศิริวรรณ
อาจารย์วัชรพล
อาจารย์ปริญ
นางสาวสุภัทรา

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

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

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
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
ตามที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพงษ์ ไพรินทร์ รองประธานกรรมการ ลาออกจากตาแหน่ง
อาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีผลวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ อาศัยอานาจตามความในข้อบังคั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๑๒ “ในกรณีประธานหรือกรรมการพ้นจากตาแหน่งก่อน
วาระ ให้อธิการบดีประกาศให้ผู้ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งในประเภทเดียวกันกับผู้ที่พ้นจากตาแหน่งในลาดับถัดไป
เข้าดารงตาแหน่งแทน” ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งประเภทคณาจารย์ประจา ในลาดับถัดไป คือ อาจารย์ชัยวุฒิ
เทโพธิ์
ที่ประชุม รับทราบ

-๒ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑
อาจารย์จิตตรี จิตแจ้ง กรรมการและเลขานุการ นาเสนอ รายงานการประชุมสภาคณาจารย์
และข้าราชการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ จานวน ๕ หน้า
มติที่ประชุม รับรอง รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอ ตามที่การประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
โดยสรุปประเด็นสาคัญเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้
๑. สภามหาวิทยาลัย อนุมัติการกาหนดกรอบตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชานาญการ จานวน ๗๗ อัตรา โดยมีข้อเสนอแนะ
๒. สภามหาวิทยาลัย รับทราบ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ในระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานสูงมาก
๓. สภามหาวิทยาลัย รับทราบ การดาเนินงานพัฒนามหาวิทยาลัย และการพัฒนานักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
๔. สภามหาวิทยาลั ย เห็ นชอบ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ เรื่อง กาหนดตาแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๒ พ.ศ. ๒๕๖๑
ที่ประชุม รับทราบ มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑
๔.๒ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.)
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอ ตามที่การประชุม
คณะกรรมการบริห ารงานบุคคลของพนั กงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม
๒๕๖๑ โดยสรุปประเด็นสาคัญเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้
๑. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.) รับทราบ รายงาน
ข้อมูลกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประจาเดือนกันยายน ๒๕๖๑
๒. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.) รับทราบ ผลกการ
ประเมินค่างานและการกาหนดกรอบตาแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชานาญการ ผ่านการประเมินค่างาน จานวน ๗๗ อัตรา ไม่ผ่านการประเมินค่างาน ๕ อัตรา
๓. คณะกรรมการบริห ารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.) มีมติเรื่องการขอ
อนุมัติต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ลักษณะพนักงานชั่วคราว กรณีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป จานวน ๔ ราย
๔. คณะกรรมการบริห ารงานบุ ค คลของพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย (ก.บ.พ.) การขอรั บ การ
สนั บ สนุ น จากกองทุ น พั ฒ นาบุ ค ลากร โดยให้ ถือ ปฏิ บั ติ ต าม ประกาศคณะกรรมการกองทุ น พั ฒ นาบุ ค ลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาให้ทุน
สนับสนุนไปฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๖๐

-๓ที่ประชุม รับทราบ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ประกาศ ปปช. การกาหนดตาแหน่ ง ของผู้ มี ห น้ า ที่ ยื่ น บั ญ ชี ท รั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น
ตามมาตรา ๑๐๒
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอต่อที่ประชุมดังนี้
ผลกระทบในวงกว้างของกรรมการสภามหาวิทยาลัย เกี่ยวกับ ประกาศคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กาหนดตาแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา
๑๐๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อที่ ๗.๑๐.๖.๙ ได้กาหนดตาแหน่งผู้มีหน้าที่
ยื่ น บั ญ ชี ท รั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น ไว้ว่า “นายกสภาและกรรมการสภามหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ ตามกฎหมายว่ าด้ ว ย
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ” จึงขอความคิด เห็ น และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสภาคณาจารย์ และข้าราชการ
เกี่ยวกับประกาศดังกล่าว
คณะกรรมการมีการพิจารณาและข้อเสนอแนะดังนี้
ควรให้ ก รรมการที่ ป รากฏรายชื่ อ ผู้ มี ห น้ า ที่ ยื่ น บั ญ ชี ท รั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น ตาม ประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กาหนดตาแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สิน
และหนี้สิน ตามมาตรา ๑๐๒ พ.ศ. ๒๕๖๑
มติ คณะกรรมการ เห็ นชอบ ให้ กรรมการที่ ปรากฏรายชื่ อต าแหน่ งเป็ นผู้ มี หน้ าที่ ยื่นบั ญ ชี
ทรัพย์สินและหนี้สินตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กาหนดตาแหน่งของ
ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา ๑๐๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และตรวจสอบได้
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๑. อาจารย์ ชั ย วุ ฒิ เทโพธิ์ กรรมการ สอบถาม การจั ด ท าเว็ บ ไซต์ เ พื่ อ เผยแพร่ แ ละ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสภาคณาจารย์และข้าราชการ
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชี้แจง ปัจจุบันมีการ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสภาคณาจารย์และข้าราชการ ทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ “สภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ มรภ.วไลยอลงกรณ์ ” อยู่แล้ว เพื่อให้การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสภาคณาจารย์และข้าราชการ
เป็ น ไปอย่ า งทั่ ว ถึ ง โดยมอบนายก าพลศั ก ดิ์ มณี งาม กรรมการ และนางสาวนรี ก านต์ ภู มิ ค งทอง กรรมการ
ดาเนินการจัดทาเว็บไซต์สภาคณาจารย์และข้าราชการมรภ.วไลยอลงกรณ์ และนาเสนอในการประชุมครั้งถัดไป
๒. อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย กรรมการ สอบถาม เกณฑ์การขอเบิกทุนการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก นอกเวลาราชการของอาจารย์
อาจารย์ จิ ต เจริ ญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์ แ ละข้ าราชการ ชี้ แ จงการขอเบิ ก
ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกนอกเวลาราชการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง โดยจะนาเสนอในที่ประชุมในครั้งถัดไป
๓. อาจารย์ จิ ตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอ ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ส่งหนังสือเวียนแจ้ง เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน
โดยมีเนื้อหาสาระสาคัญเกี่ยวกับ การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน (คณะกรรมการพิจ ารณา
จริยธรรมการวิจัยในคนและคณะกรรมการพิจารณาการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์) โดยกาหนดหน้าที่และ

-๔อานาจรวมทั้งความรับผิดชอบให้ชัดเจนและครอบคลุม ตลอดจนวินิจฉัยว่าการทาวิจัยในคนหรือสัตว์ลักษณะใดที่
ต้องยื่นหลักฐานแสดงการอนุญาต
๔. อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอ ตามที่ได้เข้า
ร่ ว มประชุ ม เสวนาทางวิ ช าการ เรื่ อ ง “ธรรมาภิ บ าลเพื่ อ การพั ฒ นาอุ ด มศึ ก ษา ส าหรั บ สภาคณาจารย์ แ ละ
ข้าราชการ” และการประชุม ทปสท. สมัยสามัญ ประจาปี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ ตุล าคม
๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และวิทยาลัยนานาชาติและการท่องเที่ยว จ.สุราษฎร์ธานี นั้น โดยใน
ที่ประชุมมีแนวคิดจัดการประชุมเสวนา เรื่อง “การเมืองกับทิศทางอนาคตอุดมศึกษา หลังการเลือกตั้ง ” โดยจะ
เชิญ หั ว หน้ าพรรคการเมื อง และมหาวิท ยาลั ยราชภัก ๓๘ แห่ ง สื่ อมวลชนและผู้ ที่ส นในร่ว มเสวนา โดยมอบ
ว่าที่ร้อยตรีหญิง เพียงใจ เสีอเอก กรรมการ เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๕. อาจารย์จิตตรี จิตแจ้ง กรรมการและเลขานุการ แจ้งกาหนดการประชุมสภาคณาจารย์
และข้าราชการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้อง สสร.๓๐๒ ชั้น ๓
อาคารส่งเสริมการเรียนรู้
ที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุมเวลา ๑๖.๑๐ น.
นายตฤณพิสิษฐ์ พันธ์นาเหนือ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
อาจารย์จิตตรี จิตแจ้ง
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

