รายงานการประชุม
สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑
วันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑
เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้อง สสร.๓๐๒ ชั้น ๓ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้
------------------------------------------------รายนามกรรมการผู้มาประชุม
๑. อาจารย์จิตเจริญ
๒. อาจารย์ศุภมัย
๓. นายกาพลศักดิ์
๔. อาจารย์วัชรพล
๕. นางสาวนรีกานต์
๖. อาจารย์ชัยวุฒิ
๗. อาจารย์จิตตรี
๘. ว่าที่ร้อยตรีหญิง เพียงใจ
๙. นายชูศักดิ์
ผู้ไม่มาประชุม
๑. อาจารย์ศิริวรรณ
๒. อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์
๓. นางสาวสุภัทรา

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

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

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๔๐ น.
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้ตรวจสอบคณะกรรมการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ มาเกินกึ่งหนึ่งจึงกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการ ประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑. ประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัย ราชภัฏ (ทป.มรภ.)
ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร เข้ายื่นหนังสือเกี่ยวกับ เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
๒. เข้าร่วมโครงการเสวนา “๒๐ ปี เหลียวหลังแลหน้าเงินเดือนและสวัสดิการของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ” เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยในการ
เสวนาเน้นเกี่ยวกับเงินเดือนและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย
๓. อาจารย์ปริญ วีระพงษ์ กรรมการ ลาออกจากตาแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ
มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ที่ประชุม รับทราบ

-๒ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑
อาจารย์จิตตรี จิตแจ้ง กรรมการและเลขานุการ นาเสนอ รายงานการประชุมสภาคณาจารย์
และข้าราชการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จานวน ๔ หน้า
คณะกรรมการมีการพิจารณาและข้อเสนอแนะดังนี้
๑. หน้ า ที่ ๑ วาระที่ ๑ เรื่ อ งที่ ป ระธานแจ้ ง ให้ ท ราบ บรรทั ด ที่ ๔ “มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ
วไลยอลงกรณ์” แก้ไขเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์”
๒. หน้าที่ ๒ วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ ข้อที่ ๔.๒ บรรทัดที่ ๖ “คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.) รับทราบ ผลลการ” แก้ไขเป็น “คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ
พนักงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.) รับทราบ ผลการ”
๓. หน้ า ที่ ๓ บรรทั ด ที่ ๑ “มติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลของพนั ก งาน
มหาวิทยาลัย” แก้ไขเป็น “มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย”
๔. หน้าที่ ๔ ข้อที่ ๔ บรรทัดที่ ๖ “และมหาวิทยาลัยราชภัก” แก้ไขเป็น “และมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ” บรรทัดที่ ๗ “ว่าที่ร้อยตรีหญิง เพียงใจ เสีอเอก” แก้ไขเป็น “ว่าที่ร้อยตรีหญิง เพียงใจ เสือเอก” และข้อที่ ๕
บรรทัดที่ ๒ “ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑” แก้ไขเป็น “ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑”
มติที่ประชุม รับรอง รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ โดยปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๑. การจัดทาเว็บไซต์สภาคณาจารย์และข้าราชการ
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอต่อที่ประชุมดังนี้
ตามที่มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่
๗ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๑ มอบหมายให้ นายกาพลศั ก ดิ์ มณี งาม กรรมการ และนางสาวนรีก านต์ ภู มิ ค งทอง
กรรมการ ด าเนิ น การจั ด ท าเว็ บ ไซต์ ส ภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ มรภ.วไลยอลงกรณ์ เพื่ อ เผยแพร่ แ ละ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการนั้น
ขณะนี้ นายกาพลศักดิ์ มณี งาม กรรมการ และนางสาวนรีกานต์ ภูมิคงทอง กรรมการ ได้
จั ด ท าเว็ บ ไซต์ ตั ว อย่ า ง (DEMO) สภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ ส่ ว นหนึ่ งเรี ย บร้ อ ยแล้ ว แต่ ยั ง ไม่ มี E-Mail
สภาคณาจารย์ แ ละข้ าราชการ และพื้ น ที่ ส าหรั บ วางเว็ บ ไซต์ (Server) โดยมอบหมาย นายชู ศั ก ดิ์ ขั น ธชาติ
กรรมการ ประสานงานขอพื้นที่สาหรับวางเว็บไซต์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมอบหมายนางสาวนรีกานต์ ภูมิ คงทอง กรรมการ และนายกาพลศักดิ์ มณีงาม กรรมการ ดาเนินการจัดทาเว็บไซต์สภาคณาจารย์และข้าราชการ
ต่อไปให้แล้วเสร็จและนาเสนอในที่ประชุมครั้งถัดไป
ที่ประชุม รับทราบ
๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอต่อที่ประชุมดังนี้
ตามที่การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน
๒๕๖๑ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ส่งหนังสือเวียนแจ้ง เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนานั้น
ขณะนี้สถาบันวิจัยและพัฒ นากาลังดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของ
สถาบันและได้มีแผนนาคณะกรรมการศึกษาดูงานที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยอื่น
ที่ประชุม รับทราบ

-๓๓. เกณฑ์การขอเบิกทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกนอกเวลาราชการ
ตามที่การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน
๒๕๖๑ อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย กรรมการ สอบถามเกณฑ์การของเบิกทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
นอกเวลาราชการ นั้ น ขณะนี้ อยู่ ระหว่างการดาเนิน การโดยจะน าเข้าที่ ป ระชุม คณะกรรมการกองทุน พั ฒ นา
บุคลากร ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ และจะนาเสนอต่อที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในครั้งถัดไป
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอ ตามที่การประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ ธันวาคม
๒๕๖๑ โดยสรุปประเด็นสาคัญเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้
๑. สภามหาวิทยาลัย ให้นา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี เรื่ อ ง วิ ธี คิ ด ภาระงานของผู้ ด ารงต าแหน่ ง อาจารย์ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ กลับไปพิจารณาทบทวนภาคผนวก รายละเอียดแนบท้าย
ประกาศ โดยมอบหมายให้ป ระธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประสานงานกับ รองศาสตราจารย์ศศินันท์
เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี ในการพิจารณารับฟังความคิดเห็นของคณาจารย์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และให้นาเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป
๒. สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑
๓. สภามหาวิทยาลัย รับทราบ การดาเนินการตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่เกี่ยวข้อง
กับการยื่น บัญชีทรัพย์สิน และหนี้สิน และแนวปฏิบัติของหั วหน้าหน่วยงานในการแจ้งข้อมูลผู้มีหน้าที่ยื่นบัญ ชี
ทรั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น โดยมอบให้ มหาวิทยาลั ยและฝ่ ายเลขานุ การสภามหาวิท ยาลั ย อ านวยความสะดวกแก่
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๔. สภามหาวิทยาลัย ให้ถอนวาระ เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นกรณีคณะวิทยาการจัดการ
ขอแก้ไขผลการเรียนรายวิชา ๓๕๒๔๒๐๓ การวางแผนภาษีอากร ในกรณีที่นักศึกษาสาเร็จการศึก ษาไปแล้วและ
มอบให้มหาวิทยาลัยนากลับไปพิจารณาดาเนินการ
๕. สภามหาวิทยาลัย อนุมัติค่าใช้จ่ายงบลงทุนจากเงินคงคลัง จานวน ๑๕,๐๔๐,๐๐๐ บาท
(สิบห้าล้านสี่หมื่นบาทถ้วน) ให้โครงการก่อสร้างพี่พักนานาชาติ เพิ่มเติม ทั้ งนี้ งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติใน
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จานวน ๓๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท
(สามสิบเก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) รวมงบประมาณของโครงการดังกล่าว จานวนทั้งสิ้น ๕๔,๕๔๐,๐๐๐ บาท (ห้า
สิบสี่ล้านห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วย) โดยมีข้อเสนอแนะ
ที่ประชุม รับทราบ มติทปี่ ระชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑

๔.๒ กรณีเงินเดือนเพิ่มร้อยละ ๘ สาหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอ กรณีเงินเดือนเพิ่ม
ร้อยละ ๘ สาหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการของสภานิติบัญญัติ

-๔แห่งชาติ (สนช.) และจะนาเข้าที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ จึงนาเสนอ
ต่อคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการเพื่อทราบ
ที่ประชุม รับทราบ
๔.๓ คาสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๑
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอ คาสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๑ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต จึงนาเสนอต่อคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการเพื่อทราบ
ที่ประชุม รับทราบ
๔.๔ การเข้ า ร่ ว มประชุ ม โครงการเสวนา ๒๐ ปี เหลี ย วหลั ง แลหน้ า เงิ น เดื อ น และ
สวัสดิการ ของพนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ จิ ต เจริ ญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์ และข้ าราชการ น าเสนอ การเข้ าร่ว ม
โครงการเสวนา ๒๐ ปี เหลี ย วหลั งแลหน้ า เงิน เดื อนและสวัส ดิ การของพนั กงานมหาวิทยาลั ย เมื่อวัน ที่ ๑๓
ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชนครินทร์ โดยในที่ประชุมเน้นเกี่ยวกับ การใช้จ่ายเงิน
อุดหนุน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จึงนาเสนอต่อคณะกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการเพื่อทราบ
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ ข้ อ เสนอแนะ เรื่ อ ง การจ่ า ยเงิ น เดื อ นพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ให้ เ ป็ น ไปตาม
มติ ค ณะรั ฐ มนตรี (ครม.)
อาจารย์ จิ ต เจริ ญ ศรขวั ญ ประธานสภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ นาเสนอ การจ่ า ย
เงิ น เดื อ นพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย /พนั ก งานในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เพื่ อ เป็ น ขวั ญ และ
กาลั ง ใจ โดยขอความคิ ด เห็ น คณะกรรมการ
คณะกรรมการมีการพิจารณาและข้อเสนอแนะดังนี้
ควรให้จ่ายเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี อัตรา ๑.๗ และ ๑.๕ เท่า
ของอัตราเงินเดือนแรก
มติคณะกรรมการ เห็นชอบ ให้จ่ายเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจแก่พนักงานมหาวิทยาลัย โดยมอบหมายให้อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ จัดทาบันทึกเสนอต่อผู้บริหาร

๕.๒ (ร่าง) กาหนดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอ (ร่าง) กาหนดการ
ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง บังเกิดผลดีต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยต่อไป
มติคณะกรรมการ เห็นชอบ (ร่าง) กาหนดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๖๒

-๕ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๑. อาจารย์ชัยวุฒิ เทโพธิ์ กรรมการ เสนอแนะ ควรมีการกาหนดภาระงาน แผนงาน โครงการ
ของคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยในการประชุมแต่ละครั้ง ควรมีข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารเพื่อ
เป็ น ไปตามข้อบั งคับ มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้ว ยสภา
คณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขปรับปรุง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
๒. อาจารย์ ชั ย วุฒิ เทโพธิ์ กรรมการ เสนอแนะ ควรนาความคื บหน้ า การดาเนิ น การของ
คณะกรรมการความสุข มาเสนอต่อที่ประชุมครั้งถัดไป
๓. อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอความคืบหน้า
การจั ด เสวนา เรื่ อ ง “การเมื องกั บ ทิ ศ ทางอนาคตอุด มศึ ก ษา หลั งการเลื อ กตั้ ง ” โดยก าหนดจั ด การเสวนาที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
๔. อาจารย์จิตตรี จิตแจ้ง กรรมการและเลขานุการ นาเสนอ เชิญชวนคณะกรรมการเข้าร่วม
การประชุมที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) เรื่อง “บทบาทของมหาวิทยาลัยกับ
การพัฒนาท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา” และการประชุม ทปสท. สมัยสามัญประจาปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ในวันที่
๒๔ – ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศรีชมพู ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และไร่จันทร์แรม อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
๕. อาจารย์ ศุ ภ มั ย พรหมแก้ ว กรรมการ น าเสนอ การขอด ารงต าแหน่ งทางวิ ช าการต่ อ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาของอาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
๖. อาจารย์ ชัยวุฒิ เทโพธิ์ กรรมการ นาเสนอ การดาเนินการกาหนดเครื่องแบบพนักงาน
มหาวิทยาลัย โดยจะนาเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาต่อไป
๗. อาจารย์จิตตรี จิตแจ้ง กรรมการและเลขานุการ แจ้งกาหนดการประชุมสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วัน พุธ ที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้ อง สสร.๓๐๒ ชั้น ๓
อาคารส่งเสริมการเรียนรู้
ที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.
นายตฤณพิสิษฐ์ พันธ์นาเหนือ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
อาจารย์จิตตรี จิตแจ้ง
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

