รายงานการประชุม
สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
วันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุม MS๒๑๖ ชั้น ๒ คณะวิทยาการจัดการ
------------------------------------------------รายนามกรรมการผู้มาประชุม
๑. อาจารย์จิตเจริญ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงษ์
๓. อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์
๔. อาจารย์ศุภมัย
๕. อาจารย์ศิริวรรณ
๖. อาจารย์วัชรพล
๗. อาจารย์ปริญ
๘. นางสาวนรีกานต์
๙. อาจารย์จิตตรี
๑๐. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพียงใจ
๑๑. นายชูศักดิ์

ศรขวัญ
ไพรินทร์
อ่วมน้อย
พรหมแก้ว
กาแพงพันธ์
วงศ์จันทร์
วีระพงษ์
ภูมิคงทอง
จิตแจ้ง
เสือเอก
ขันธชาติ

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นางสาวสุภัทรา
๒. นายกาพลศักดิ์

อภิชาติ
มณีงาม

กรรมการ
กรรมการ

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๕๕ 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. การเข้ าร่ ว มประชุ ม เพื่ อ แสวงหาแนวทางในการส่ ง เสริ ม ธรรมาภิ บ าลในการบริ ห าร
ทรัพยากรบุ คคลของมหาวิทยาลั ย ณ มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยในที่ประชุมเน้นเกี่ยวกับ การยกเลิกสัญ ญาจ้าง
พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย และการพิ จ ารณายกร่ า งกฎหมายที่ เป็ น แนวทางที่ มี ม าตรฐานกลางใช้ บั ง คั บ กั บ
ทุกมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
๒. การเข้าร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดาเนินเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๕ ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ อาคาร ๘๐ ปี วไลยอลงกรณ์ และ
เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค
ครั้งที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

-๒๓. การแต่งตั้ งอาจารย์ป ระจามหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถัม ภ์
จังหวัดปทุมธานี ให้ดารงตาแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน ๔ คน ได้แก่ ๑. อาจารย์ ดร.ณฐกมลวรรณ ศรีจั่น
เพชร ๒. อาจารย์มณเฑียร รุ่งหิรัญ ๓. อาจารย์ประกาศิต ประกอบผล ๔. อาจารย์ธนพร พยอมใหม่
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
อาจารย์จิตตรี จิตแจ้ง กรรมการและเลขานุการ นาเสนอ รายงานการประชุมสภาคณาจารย์
และข้าราชการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จานวน ๔ หน้า
คณะกรรมการพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังนี้
หน้า ๓ วาระที่ ๕.๒ ข้อ ๑ บรรทัดที่ ๑ “ข้าราชากร” แก้ไขเป็น “ข้าราชการ”
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ โดยปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๑. การต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
ตามที่การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม
๒๕๖๑ คณะกรรมการสภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ มี ม ติ ให้ ป ระธานบั น ทึ ก ข้ อ เสนอแนะถึ ง อธิ ก ารบดี
ในการปรับแก้ข้อความบางประการในเอกสารสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยลักษณะพนักงานประจาตามสัญญา
จ้าง เอกสารแนบท้ายสัญญา แบบที่ ๑ สาหรับอาจารย์ที่ มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก และไม่มีตาแหน่ง
ทางวิชาการ ข้อ ๒ ภาระงานหลักที่ต้องรับผิดชอบ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ข้อ ๒.๑ ภาระงานวิชาการส่วน
บุคคล (ภาระงาสอน) และข้อ ๒.๑.๑ “ภาระงานสอนต้องไม่ไม่น้อยกว่า ๑๘ ชั่วโมงต่อสัปดาห์และต้องสอนใน
รายวิชาเอกของหลักสูตรที่สังกัด หรือรายวิชาศึกษาทั่วไป(General Education) ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
อย่างน้อย ๑ รายวิชา ต่อภาคการศึกษาตามข้อกาหนดของมหาวิทยาลัย” นั้น
ขณะนี้ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการได้ดาเนินการบันทึกข้อเสนอแนะถึงอธิการบดี
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมหาวิทยาลัยมีหนังสือตอบกลับมาให้จัดทาเป็นตารางเปรียบเทียบแบบเดิม และแบบใหม่ เพื่อให้
เห็นข้อแตกต่างที่ชัดเจน และส่งกลับคืนไปยังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป
ที่ประชุม รับทราบ
๒. การแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
ตามที่การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม
๒๕๖๑ คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มีมติให้ (ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. .... โดยให้ปรับแก้ไขดังนี้
๑. ปรับแก้ไขข้อความ ในข้อที่ ๔ วรรค ๔ “ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการ พลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ประจาสัญญาจ้าง และ
ลู ก จ้ างชั่ว คราวรายเดื อ น ของ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ จั ง หวัด ปทุ ม ธานี
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

-๓๖(๑) กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจา ให้ โดยการ
เลือกตั้งจากคณะที่สังกัด คณะละ ๑ คน
๖(๒) กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทข้าราชการให้มาจากการเลือกตั้ง
ให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรง จานวน ๖ คน
๓. ปรั บ แก้ไขข้ อความ ข้อ ๒๐ สภาคณาจารย์ และข้ าราชการอาจมีม ติด้ ว ยคะแนนเสี ย ง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจานวนกรรมการทั้งหมด เสนอให้สภามหาวิทยาลัยแก้ไขข้อบังคับนี้ก็ได้นั้น
ขณะนี้ คณะอนุ กรรมการมอบให้ คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ดาเนินการ
จัดทาตารางเปรียบเทียบข้อบังคับดังกล่าว แล้วนาเข้าที่ประชุมอนุกรรมการเพื่อพิจารณาในครั้งต่อไป
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนา
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอ กรณี แนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับกาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนา เกี่ยวกับ การเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา
จากหน่ ว ยงานค่ อ นข้ า งซั บ ซ้ อ น และไม่ ได้ รับ ความสะดวกในการเบิ ก จ่ าย ท าให้ เกิ ด ความล าบากในการจั ด
ดาเนินการวิจัยและพัฒนาของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย
โดยมอบให้อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ จัดทาบันทึก
เสนอต่อผู้บริหาร เพื่อทาหนังสือสอบถามกรมบัญชีกลางกรณีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการ
วิจัยและพัฒนา
ที่ประชุม รับทราบ
๔.๒ ค่าตอบแทนประจาตาแหน่งผู้บริหาร
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอตามที่ได้รับการ
ร้องเรียนจากคณบดีและรองคณบดีบางส่วนพบว่า เงินประจาตาแหน่งที่ควรจะได้รับนั้นมีความล่าช้า ซึ่งขณะนี้ได้
เข้ารับตาแหน่งผ่านมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้ว คณบดีและรองคณบดีบางส่วนยังไม่ได้รับเงินประจาตาแหน่ง
โดยมอบให้อาจารย์จิตเจริญ ศรขวั ญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ จัดทาบันทึก
เสนอแนะต่อผู้บริหารเพื่อติดตามการจ่ายเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งของผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหาร (คณบดีและ
รองคณบดี)
ที่ประชุม รับทราบ
๔.๓ (ร่าง) กาหนดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
อาจารย์ จิ ต เจริ ญ ศรขวั ญ ประธานสภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ น าเสนอ ที่ ป ระชุ ม
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย(ทปสท.) เชิญคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “บทบาทหน้าที่ของสภาคณาจารย์และข้ าราชการมหาวิทยาลัยกับ
ทิศทางของกระทรวงอุดมศึกษาในอุดมศึกษาต่อการศึกษาไทยแลนด์ ๔.๐” ในวันที่ ๒๐ – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ที่ประชุม รับทราบ
๔.๔ เมื่อมหาวิทยาลัยไทยต้อง Lay Off อาจารย์และเจ้าหน้าที่ในอีก ๓–๕ ปีข้างหน้า
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอ บทความของ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ ผู้อานวยการหลักสูตร Ph.D. และ M.Sc. (Business Analytics and

-๔Data Science) เรื่อง “เมื่อมหาวิทยาลัยไทยต้อง Lay Off อาจารย์และเจ้าหน้าที่ในอีก ๓ – ๕ ปี ข้างหน้า” โดย
ให้คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ศึกษาและทาความเข้าใจ
ที่ประชุม รับทราบ
๔.๕ แบบสารวจข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัย สภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี
อาจารย์ จิ ต เจริ ญ ศรขวั ญ ประธานสภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ น า เสนอ ตามที่
สภาคณาจารย์ และข้าราชการ กลุ่ มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ขอความ
อนุ เคราะห์ เก็บ ข้อมูลส าหรับ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริห ารงานบุคคลเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๖๑ จานวน ๑๐ หัวข้อ โดยมอบหมายให้อาจารย์จิตตรี จิตแจ้ง กรรมการและเลขานุการ รวบรวมข้อมูล และ
ส่งแบบสอบถามต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๑. อาจารย์ปริญ วีระพงษ์ กรรมการ เสนอแนะ ควรมีการทาประชาพิจารณ์ในการสร้างแบบ
แผนผังหอประชุม ๘๐ ปี วไลยอลงกรณ์ ให้มีเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฯ
ทีช่ ัดเจน
๒. ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ว รพงษ์ ไพริ น ทร์ รองประธาน น าเสนอ กรณี ก ารต่ อ สั ญ ญาจ้ า ง
พนั ก งานมหาวิท ยาลั ย ให้ ด าเนิ น ไปตามประกาศมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ฯ และเป็ น ไปตามหลั ก
ธรรมาภิบาลทุกหน่วยงาน
๓. อาจารย์ศุภมัย พรหมแก้ว กรรมการ นาเสนอ ปัญหาการรั่วซึมจากน้าฝน ในห้องพักคณะ
ครุศาสตร์ ส่งผลให้เอกสารและเครื่องใช้สานักงานเสียหาย
๔. อาจารย์จิตตรี จิตแจ้ง กรรมการและเลขานุการ แจ้งกาหนดการประชุมสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ วัน พุธที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้ องสสร.๓๐๒ ชั้น ๓
อาคารส่งเสริมการเรียนรู้
ทีป่ ระชุม รับทราบ
ปิดประชุมเวลา ๑๖.๒๐ น.

นายตฤณพิสิษฐ์ พันธ์นาเหนือ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

อาจารย์จิตตรี จิตแจ้ง
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

