รายงานการประชุม
สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
วันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑
ณ ห้องสสร. ๓๐๒ ชั้น ๓ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้
------------------------------------------------รายนามกรรมการผู้มาประชุม
๑. อาจารย์จิตเจริญ
๒. อาจารย์ศิริวรรณ
๓. อาจารย์ศุภมัย
๔. นายกาพลศักดิ์
๕. นางสาวสุภัทรา
๖. นางสาวนรีกานต์
๗. นายชูศักดิ์
๘. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพียงใจ

ศรขวัญ
กาแพงพันธ์
พรหมแก้ว
มณีงาม
อภิชาติ
ภูมิคงทอง
ขันธชาติ
เสือเอก

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ไพรินทร์
อ่วมน้อย
วงศ์จันทร์
วีระพงษ์
จิตแจ้ง

รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงษ์
อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์
อาจารย์วัชรพล
อาจารย์ปริญ
อาจารย์จิตตรี

ติดภารกิจ
ลาคลอด
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๔๐ น.
อาจารย์ จิ ต เจริ ญ ศรขวั ญ ประธานสภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชก าร กล่ า วเปิ ด ประชุ ม
และดาเนินการ ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑. ตามที่ นายทวี เจริญ สุ ข ลาออกจากการเป็ นกรรมการสภาคณาจารย์แ ละข้าราชการ
ประเภทข้าราชการ มีผลวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ แล้วปรากฏว่าบัญชีสารองหมดลง เพื่อให้การดาเนินงานของ
คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๓
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทข้าราชการ แทน
ตาแหน่ งที่ว่าง เมื่อวัน ที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ปรากฏผลการเลื อ กตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ประเภทข้าราชการ แทนตาแหน่งที่ว่าง คือ นางสาวนรีกานต์ ภูมิคงทอง
๒. การเข้ า ร่ ว มโครงการประชุ ม สั ม มนาทางวิ ช าการสภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล ร่ ว มกั บ สภาคณาจารย์ แ ละข้า ราชการมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ และสถาบั น

-๒เทคโนโลยี ป ทุ ม วั น และจั ด การประชุ ม ทปสท. สมั ย สามั ญ ประจาปี ครั้ งที่ ๒/๒๕๖๑ ระหว่างวั น ที่ ๓ – ๕
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมสีชังพาเลส เกาะสีชัง จ.ชลบุรี โดยมีคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
เข้าร่วมการประชุม จานวน ๗ คน
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพียงใจ เสือเอก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ นาเสนอ รายงานการประชุม
สภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ จานวน ๓ หน้า
คณะกรรมการพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังนี้
๑. หน้า ๒ วาระที่ ๒ บรรทัดที่ ๓ “รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ โดยไม่มีการ
แก้ไขใด ๆ” แก้ไขเป็น “รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑”
๒. หน้า ๒ วาระที่ ๕ บรรทัดที่ ๑ “แจ้งพฤติกรรมอาจารย์ท่านหนึ่ง (ลับ)” แก้ไขเป็น “แจ้ง
พฤติกรรมอาจารย์ (ลับ)” บรรทัดที่ ๓ “กรณีพฤติกรรมของอาจารย์ท่านหนึ่ง ” แก้ไขเป็น “กรณีพฤติกรรมของ
อาจารย์” และบรรทัดที่ ๕ “กรณีพฤติกรรมของอาจารย์ท่านหนึ่ง” แก้ไขเป็น “กรณีพฤติกรรมของอาจารย์”
๓. หน้ า ๓ วาระที่ ๖ ข้ อ ๔ บรรทั ด ที่ ๔ “ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ” แก้ไขเป็น “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี”
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ โดยปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ การขอสถานที่จัดตั้งสานักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเรียนที่ประชุม ดังนี้
ตามที่สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏหลายแห่ง ขออนุญาตเข้าศึกษาดูงาน
สภาคณาจารย์ แ ละข้าราชการ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถั มภ์ แต่ เนื่ องจากสภา
คณาจารย์และข้าราชการ ยังไม่มีสถานที่ตง้ั สานักงานในการต้อนรับ
คณะกรรมการพิจารณาและเสนอดังนี้
ควรมีห้องสานักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพื่อความเป็นสัดส่วนในการติดต่อราชการของ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
มติคณะกรรมการ เห็นชอบ มีห้องสานักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยมอบ นางสาว
สุภัทรา อภิชาต กรรมการ ดาเนินการจัดทาหนังสือเสนอต่อผู้บริหาร ในการขอสถานที่ตั้งสานักงานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ

-๓๕.๒ วาระการดารงตาแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเรียนที่ประชุมดังนี้
ตามที่ ก ารวาระการด ารงต าแหน่ ง รั ก ษาราชการแทนอธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครบกาหนด ๑๘๐ วัน เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ ของการดารงตาแหน่ง
รักษาราชการแทนอธิการบดี นับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยมีคาสั่งแต่งตั้ง นั้น
ตามคาสั่งหั วหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ(คสช.) ที่ ๓๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม
๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา ข้อ ๓ “มิให้นาบทบัญญัติที่เกี่ยวกับระยะเวลา
ในการรักษาราชการแทนผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดีที่บัญญัติอยู่ในกฎหมายจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา มาใช้บังคับกับ
การรักษาราชการแทนในระหว่างการดาเนินการสรรหาหรือดาเนินการเพื่อแต่งตั้งผู้ ดารงตาแหน่งดังกล่าว” ดังนั้น
รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้รักษาราชการแทน
อธิการบดี ที่อยู่ในกฎหมายจัดตั้งสถาบั น อุดมศึกษา จึงยังคงดารงตาแหน่งเป็น รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็น
อธิการบดี ต่อไป
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๑. อาจารย์ศุภมัย พรหมแก้ว กรรมการ นาเสนอ การเปลี่ยนแปลงการนาส่งหลักฐานการ
กู้กองทุน เงิน ให้ กู้ยื มเพื่อการศึกษา (กยศ.) ค่อนข้ างบ่อยครั้ง เป็น เหตุให้ เกิดความล าบากในการเดินทางกลั บ
ภูมิลาเนาเพื่อจัดหาเอกสารประกอบการกู้ กยศ. ซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง
ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพียงใจ เสือเอก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ชี้แจง การเปลี่ยนแปลง
เอกสารประกอบการกู้ยื ม กองทุนเงิน ให้ กู้ยืมเพื่อ การศึกษา (กยศ.) โดยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง และการถ่าย
เอกสารประกอบการกู้ยืมให้อยู่ในแผ่นเดียวกัน และสถานศึกษามีจานวนมากที่ต้องเก็บรักษาไว้จนกว่านักศึกษาจะ
จบการศึกษา และชาระหนี้หมด
๒. อาจารย์ศุภมัย พรหมแก้ว กรรมการ นาเสนอ การได้รับเงินค่าครองชีพรายเดือนของการ
กู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ล่าช้าและไม่ครบจานวน
ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพียงใจ เสือเอก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ชี้แจง การจัดส่งเอกสาร
ของนักศึกษาควรส่งตามกาหนดระยะเวลาที่กาหนด และการโอนเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ใน
ส่วนของเงินค่าครองชีพ เป็นการโอนแบบรายเดือน ทางธนาคารกรุงไทย จากัด เป็นผู้โอนเงินให้กับนักศึกษาโดย
ผ่ านบั ญ ชี ธ นาคารส่ ว นตั ว ของนั ก ศึ ก ษาโดยตรง และในส่ ว นของค่ าบ ารุงการศึ ก ษา กองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาจะ
ดาเนินการโดยผ่านระบบบัญชีของทางมหาวิทยาลัย
๓. อาจารย์ศุภมัย พหรมแก้ว กรรมการ นาเสนอ การกาหนดการบันทึกรายละเอียดกิจกรรม
บาเพ็ญประโยชน์ (จิตอาสา) เพื่อเก็บจานวนชั่วโมงประกอบการขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพียงใจ เสือเอก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ชี้แจง การกาหนดการ
บันทึกรายละเอียดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ (จิตอาสา) ทางกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นผู้กาหนดให้
นักศึกษาผู้กู้ยืมทุกคน ต้องทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ (จิตอาสา) มหาวิทยาลัยไม่ได้เป็นผู้กาหนด สาหรับสมุดจิต
อาสานั้ น กองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาได้ แ จกให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาไปแล้ ว และสามารถดาวน์ โ หลดได้ จ ากเว็ บ ไซด์
กองพัฒนานักศึกษา
๔. อาจารย์ ศิ ริ ว รรณ ก าแพงพั น ธ์ กรรมการ สอบถาม การต่ อ สั ญ ญาจ้ า งพนั ก งาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ค่อนข้างล่าช้า

-๔นางสาวสุภัทรา อภิชาติ กรรมการ ชี้แจง การต่อสัญญาของพนักงานมหาวิทยาลัย สาย
วิชาการ ที่จะสิ้นสุดสัญญาจ้างในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ พ.ศ.
๒๕๖๐
๕. อาจารย์ศิริวรรณ กาแพงพันธ์ กรรมการ นาเสนอ การสร้างฝายชะลอน้าของมหาวิทยาลัย
เป็นเหตุให้น้าขัง และเกิดความเดือดร้อนบริเวณชุมชนข้างเคียง
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เสนอแนะ การสร้างฝาย
ชะลอน้าของมหาวิทยาลัย ได้มีการรื้อฝายกั้นน้าออกจานวนหนึ่งแล้ว โดยขอตรวจสอบพื้นที่และจะนาเสนอต่อ
ผู้บริหารต่อไป
๖. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพียงใจ เสื อเอก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ แจ้งกาหนดการประชุม
สภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้อง
ประชุม สสร.๓๐๒ ชั้น ๓ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้
ที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุมเวลา ๑๕.๐๕ น.
นายตฤณพิสิษฐ์ พันธ์นาเหนือ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
อาจารย์จิตตรี จิตแจ้ง
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

