รายงานการประชุม
สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องสสร. ๓๐๒ ชั้น ๓ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้
------------------------------------------------รายนามกรรมการผู้มาประชุม
๑. อาจารย์จิตเจริญ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงษ์
๓. อาจารย์ศุภมัย
๔. อาจารย์วัชรพล
๕. อาจารย์ปริญ
๖. นายกาพลศักดิ์
๗. นางสาวนารีกานต์
๘. อาจารย์จิตตรี
๙. นายชูศักดิ์
๑๐. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพียงใจ

ศรขวัญ
ไพรินทร์
พรหมแก้ว
วงศ์จันทร์
วีระพงษ์
มณีงาม
ภูมิคงทอง
จิตแจ้ง
ขันธชาติ
เสือเอก

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
๑. อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์
๒. อาจารย์ศิริวรรณ
๓. นางสาวสุภทั รา

อ่วมน้อย
กาแพงพันธ์
อภิชาติ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ลาคลอด
ติดภารกิจ
ลา

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๕ น.
อาจารย์ จิ ต เจริ ญ ศรขวั ญ ประธานสภาคณ าจารย์ แ ละข้ า ราชการ กล่ า วเปิ ด ประชุ ม
และดาเนินการ ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑. มหาวิทยาลัยดาเนินการพิจารณาเลือก รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา จรูญธรรม เป็นตัวแทน
มหาวิทยาลัย เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(กพอ.)
หมดวาระ
๒. เชิญชวนกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เข้าร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินทรงเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการและ
นิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ อาคาร ๘๐ ปี วไลยอลงกรณ์ และเข้ า ร่ว มการประชุ ม วิช าการและนิ ท รรศการสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน และฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๘ พฤษภาคม
๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ที่ประชุม รับทราบ

-๒ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
อาจารย์จิตตรี จิตแจ้ง กรรมการและเลขานุการ นาเสนอ รายงานการประชุมสภาคณาจารย์
และข้าราชการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ จานวน ๔ หน้า
คณะกรรมการพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังนี้
๑. หน้า ๓ วาระที่ ๖ ข้อที่ ๑ บรรทัดที่ ๑ “อาจารย์ศุภมัย พรมแก้ว” แก้ไขเป็น “อาจารย์ศุภมัย
พรหมแก้ว” ข้อที่ ๒ บรรทัดที่ ๑ “อาจารย์ศุภมัย พรมแก้ว” แก้ไขเป็น “อาจารย์ศุภมัย พรหมแก้ว” และ ข้อที่ ๓
บรรทัดที่ ๑ “อาจารย์ศุภมัย พรมแก้ว” แก้ไขเป็น “อาจารย์ศุภมัย พรหมแก้ว”
๒. หน้า ๔ วาระที่ ๖ ข้อที่ ๕ บรรทัดที่ ๒ “และเกิดความเดือนร้อน” แก้ไขเป็น “และเกิด
ความเดือดร้อน”
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ โดยปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
การรายงานตัวบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐
ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพียงใจ เสือเอก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ นาเรียนที่ประชุม ดังนี้
กองพัฒนานักศึกษา กาหนดการรายงานตัวบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต เพื่อเข้ารับ
พระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร ประจ าปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ระหว่ า งวั น ที่ ๑๐ – ๑๓ พฤษภาคม ณ
หอประชุมวไลยอลงกรณ์ โดยมีจานวนบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต เข้ารายงานตัว จานวนทั้งสิ้น ๒,๒๔๑ คน
จากจานวนบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ทั้งหมด ๒,๔๓๓ คน
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ การต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ศุภมัย พรหมแก้ว กรรมการ นาเรียนที่ประชุม ดังนี้
ตามที่ เอกสารสั ญ ญาจ้ า งพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ลั ก ษณะพนั ก งานประจ าตามสั ญ ญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง แบบที่ ๑ สาหรับอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก และไม่มีตาแหน่งทาง
วิชาการ ข้อที่ ๒ ภาระงานหลักที่ต้องรับผิดชอบ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ข้อ ๒.๑ ภาระงานวิชาการส่วน
บุคคล(ภาระงานสอน) และข้อ ๒.๑.๑ ภาระงานสอนต้องมีไม่น้อยกว่า ๑๘ ชั่วโมงต่อสั ปดาห์ และต้องสอนใน
รายวิชาเอกของหลักสูตรที่สังกัด หรือรายวิชาศึกษาทั่วไป(General Education) ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
อย่างน้อย ๑ รายวิชา ต่อภาคการศึกษา ตามข้อกาหนดของมหาวิทยาลัย นั้น
ในการนี้ ข้อกาหนดในเอกสารแนบท้ายสัญญาดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน
ตามภาระงานทที่กาหนดไว้ เนื่องจากในปัจจุบันจานวนนักศึกษามีแนวโน้มลดลงจานวนมาก ทาให้เกิดผลกระทบ
ต่อภาระงานสอนของอาจารย์

-๓คณะกรรมการพิจารณาและเสนอดังนี้
ควรปรับแก้ข้อความในเอกสารสั ญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลั ย ลักษณะพนักงานประจาตาม
สัญญาจ้าง เอกสารแนบท้ายสัญญา แบบที่ ๑ สาหรับอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก และไม่มีตาแหน่ง
ทางวิชาการ ข้อ ๒ ภาระงานหลักที่ต้องรับผิดชอบ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ข้อ ๒.๑ ภาระงานวิชาการส่วนบุคคล
(ภาระงานสอน) และข้อ ๒.๑.๑ ภาระงานสอนต้องมีไม่น้อยกว่า ๑๘ ชั่วโมงต่อสัปดาห์และต้องสอนในรายวิชาเอกของ
หลักสูตรที่สังกัด หรือรายวิชาศึกษาทั่วไป(General Education) ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมายอย่างน้อย ๑ รายวิชา
ต่อภาคการศึกษา ตามข้อกาหนดของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปั จจุบันที่จานวนนั กศึกษามี
แนวโน้มลดลง
มติ ค ณะกรรมการ เห็ น ชอบ ปรับแก้ ข้ อความในเอกสารสั ญญาจ้ างพนั กงานมหาวิ ทยาลั ย
ลักษณะพนั กงานประจาตามสัญญาจ้ าง เอกสารแนบท้ายสัญญา แบบที่ ๑ สาหรับอาจารย์ที่มีวุฒิ การศึกษาระดับ
ปริญญาโท/เอก และไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ ข้อ ๒ ภาระงานหลักที่ต้องรับผิดชอบ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๒.๑ ภาระงานวิชาการส่วนบุคคล(ภาระงานสอน) และข้อ ๒.๑.๑ ภาระงานสอนต้องมีไม่น้อยกว่า ๑๘ ชั่วโมงต่อ
สั ปดาห์ และต้ องสอนในรายวิ ชาเอกของหลั กสู ตรที่ สั งกั ด หรื อรายวิ ชาศึ กษาทั่ วไป(General Education) ตามที่
มหาวิทยาลัยมอบหมายอย่างน้อย ๑ รายวิชา ต่อภาคการศึกษา ตามข้อกาหนดของมหาวิทยาลัย โดยปรับแก้ข้อความ
เป็น ดังนี้ “ภาระงานของอาจารย์ต้องมีภาระงานไม่น้อยกว่า ๓๕ ชั่วโมงปฏิบัติงานต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษา ทั้งนี้
ต้องทาครบทุกภาระงาน” โดยมอบอาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์ จัดทาบันทึกข้อความเสนอแนะ
ต่อผู้บริหาร
๕.๒ การแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเรียนที่ประชุมดังนี้
การปรับแก้ไข ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี ว่าด้วย สภาคณาจารย์ และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ (ฉบั บที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ และ (ร่าง)ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ
พ.ศ. .... เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน
คณะกรรมการพิจารณาและเสนอแนะดังนี้
๑. ควรปรั บ แก้ไขข้อความ ในข้อที่ ๔ วรรค ๔ “ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ประจาสัญญาจ้าง
และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ที่ปฏิบัติงานในสายสนับสนุน
๒. ควรปรับ แก้ไขข้ อความ หมวด ๑ สภาคณาจารย์แ ละข้าราชการ ข้อ ๖ “การกาหนด
จานวนและสัดส่วนของกรรมการตามข้อ ๕(๒) และ (๓) ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย (หรือควรกาหนด
ไว้เลยในกรรมการแต่ละประเภท เช่น ๗๕ คน ต่อ ๑ คน และหน่วยงานละไม่เกิน ๑ คน)” โดยให้ปรับแก้ไขดังนี้
๖(๑) กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจา ให้ โดยการ
เลือกตั้งจากคณะที่สังกัด คณะละ ๑ คน
๖(๒) กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทข้าราชการให้มาจากการเลือกตั้ง
ให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรง จานวน ๖ คน

-๔๓. ควรปรับแก้ไขข้อความ ข้อ ๒๐ สภาคณาจารย์และข้าราชการอาจมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในสี่ ของจานวน กรรมการทั้งหมด เสนอให้สภามหาวิทยาลัยแก้ไขข้อบังคับนี้ก็ได้
มติ คณะกรรมการ เห็นควร ปรับแก้ไข (ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. .... โดยให้ปรับแก้ไขดังนี้
๑. ปรับแก้ไขข้อความ ในข้อที่ ๔ วรรค ๔ “ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการ พล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ประจาสัญญาจ้าง
และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ที่ปฏิบัติงานในสายสนับสนุน
๒. ปรับแก้ไขข้อความ หมวด ๑ สภาคณาจารย์และข้าราชการ ข้อ ๖ “การกาหนดจานวน
และสัดส่วนของกรรมการตามข้อ ๕(๒) และ (๓) ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย (หรือควรกาหนดไว้เลย
ในกรรมการแต่ละประเภท เช่น ๗๕ คน ต่อ ๑ คน และหน่วยงานละไม่เกิน ๑ คน)” โดยให้ปรับแก้ไขดังนี้
๖(๑) กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจา ให้ โดยการ
เลือกตั้งจากคณะที่สังกัด คณะละ ๑ คน
๖(๒) กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทข้ าราชการให้มาจากการเลือกตั้ง
ให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรง จานวน ๖ คน
๓. ปรับแก้ไขข้อความ ข้อ ๒๐ สภาคณาจารย์และข้าราชการอาจมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในสี่ ของจานวน กรรมการทั้งหมด เสนอให้สภามหาวิทยาลัยแก้ไขข้อบังคับนี้ก็ได้
โดยมอบอาจารย์ จิ ตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์ และข้าราชการ จัด ท าบั น ทึ ก
ข้อความเสนอแนะต่อผู้บริหาร
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๑. อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอ พระราชบัญญัติ
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. อาจารย์จิตตรี จิตแจ้ง กรรมการและเลขานุการ แจ้งกาหนดการประชุมสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม MS๒๑๖ ชั้น ๒
คณะวิทยาการจัดการ
ที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุมเวลา ๑๕.๐๕ น.
นายตฤณพิสิษฐ์ พันธ์นาเหนือ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
อาจารย์จิตตรี จิตแจ้ง
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

