รายงานการประชุม
สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑
วันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑
ณ ห้อง สสร.๓๐๒ ชั้น ๓ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้
------------------------------------------------รายนามกรรมการผู้มาประชุม
๑. อาจารย์จิตเจริญ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพงษ์
๓. อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์
๔. อาจารย์ศุภมัย
๕. อาจารย์ศิริวรรณ
๖. อาจารย์วัชรพล
๗. อาจารย์ปริญ
๘. นายกาพลศักดิ์
๙. นางสาวนรีกานต์
๑๐. อาจารย์จิตตรี
๑๑. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพียงใจ
๑๒. นายชูศักดิ์
ผู้ไม่มาประชุม
๑. นางสาวสุภัทรา

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

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

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
๑. ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงษ์ ไพรินทร์ รองประธาน สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
๒. เชิญคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการเข้าร่วมประชุมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง
“ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒ นาอุดมศึกษา สาหรับสภาคณาจารย์และข้าราชการ” และการประชุม ทปสท. สมัย
สามัญประจาปี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
และวิทยาลัยนานาชาติและการท่องเที่ยว จ.สุราษฎร์ธานี
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑
อาจารย์จิตตรี จิตแจ้ง กรรมการและเลขานุการ นาเสนอ รายงานการประชุมสภาคณาจารย์
และข้าราชการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ จานวน ๔ หน้า

-๒มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ นโยบายสภามหาวิทยาลัย ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอ การเข้าร่วมประชุม
สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่ อ วั น ที่ ๖ กั น ยายน ๒๕๖๑ ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เห็ น ชอบ (ร่ าง)นโยบาย
สภามหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถั มภ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ โดยกาหนดตั ว ชี้ วัด
ความสาเร็จ และเป้าหมายการดาเนินงาน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (Education
Criteria for Performance Excellence – EdPEx) ในนโยบายทั้งหมด ๔ ข้อ ได้แก่
นโยบายข้อที่ ๑ เร่งสร้างผลงานการพัฒนาท้องถิ่นในเชิงประจักษ์
นโยบายข้อที่ ๒ ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
นโยบายข้อที่ ๓ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งระดับชาติ
และนานาชาติ
นโยบายที่ ๔ พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรแห่งความสุข
ที่ประชุม รับทราบ
๔.๒ งบประมาณแผ่นดินที่มหาวิทยาลัยได้รับในปีงบประมาณ ๒๕๖๒
อาจารย์ จิ ต เจริ ญ ศรขวั ญ ประธานสภาคณาจารย์ แ ละข้ าราชการ น าเสนอ การจั ด สรร
งบประมาณที่กระทรวงศึกษาธิการอุดหนุนให้ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แห่ งทั่วประเทศ ในปีงบประมาณ
๒๕๖๒ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อยู่ลาดับที่ ๑๖
ที่ประชุม รับทราบ
๔.๓ การเข้าร่วมประชุมเพื่ อรับฟังความคิดเห็นเรื่องการเปิดเผยรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ
ทาหน้าที่ประเมินผลงาน
อาจารย์จิตตรี จิตแจ้ง กรรมการและเลขานุการ นาเสนอต่อที่ประชุมดังนี้
ตามที่ เข้ าร่ ว มโครงการประชุ ม เสวนาเพื่ อ รั บ ฟั งความคิ ด เห็ น เรื่ อ ง การเปิ ด เผยรายชื่ อ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ พื่ อ ท าหน้ า ที่ ป ระเมิ น ผลงาน ในวั น ศุ ก ร์ ที่ ๗ กั น ยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็ น จู รี่ พาร์ ค
กรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมเน้นเกี่ยวกับการร่วมแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะ หรือแนวคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การเปิดเผยรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงาน ที่อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการพิจารณากาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อนาความเห็นที่ได้จากที่ประชุมเสวนาฯ เสนอต่อสานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ทางราชการเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ต่อไป
ที่ประชุม รับทราบ

-๓๔.๔ การเข้าร่วมยื่นหนังสือที่กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายตามแนว
คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการต้องมีอายุไม่เกินหกสิบปี
บริบูรณ์
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอ การเข้า ยื่น
หนังสือเพิ่มเติมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับประธานที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่ง
ประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ ณ กระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายตามแนวคา
พิพากษาศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับ ดารงตาแหน่งผู้บริหารของมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการต้องมี คุณสมบัติ
เรื่องอายุไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ และ ให้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทุกแห่ง
ปฏิบั ติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมกับให้ พิจารณาถอดถอนผู้ ดารงตาแหน่งรองอธิการบดี คณบดี หรือ
หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ที่มีอายุเกิน ๖๐ ปี เนื่องจากขาดคุณสมบัติตามแนวคา
พิพากษาศาลปกครองสูงสุด และตาแหน่งผู้บริหารดังกล่าวใช้คุณสมบัติเดียวกับอธิการดี
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ข้ อ เสนอแนะเรื่ อ ง การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายตามแนวค าพิ พ ากษาศาลปกครองสู งสุ ด
เกี่ยวกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการต้องมีอายุไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอต่อที่ประชุมดังนี้
ตามที่ ได้ เข้ายื่ น หนั งสื อถึงรัฐ มนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ ประธานที่ ประชุ ม
สภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ ณ กระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามกฎหมายตามแนวคาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับดารงตาแหน่งผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ที่
เป็นส่วนราชการต้องมีคุณสมบัติเรื่องอายุไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ นั้น จึงเสนอต่อคณะกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการมีการพิจารณาและข้อเสนอแนะดังนี้
ควรให้ทาหนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาทบทวนตาแหน่งผู้บริหารที่มีอายุเกินหกสิบปี บริบูรณ์ตามแนวคาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
มติคณะกรรมการ เห็นชอบ ให้จัดทาหนังสือเสนอแนะผู้บริหารเพื่อพิจารณาทบทวนตาแหน่ง
ผู้บริหารที่มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ตามแนวคาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมอบ
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ดาเนินการทาหนังสือเสนอต่อผู้บริหาร
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๑. อาจารย์ปริญ วีระพงษ์ กรรมการ สอบถาม การดาเนินการส่งผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ ๙ โดยการนาเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายปากเปล่า
ของอาจารย์ บ างท่ าน ถูก พิ จารณาปรั บ เปลี่ ยนให้ น าเสนอแบบโปสเตอร์ จึงทาให้ เกิดความสั บสนในการส่ งผล
งานวิจัย
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เสนอแนะให้ ศึกษาและ
ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมอบหมายให้ นายชูศักดิ์ ขั นธชาติ กรรมการ สอบถามกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
นาเสนอผลงานวิจัย

-๔๒. อาจารย์วัช รพล วงศ์จันทร์ กรรมการ สอบถาม การได้รับเงินประจาตาแหน่ง ประเภท
ผู้บริหาร ค่อนข้างล่าช้า
อาจารย์จิ ตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชี้แจง การได้รับเงิน
ประจาตาแหน่งของผู้บริหาร เกิดจากความคลาดเคลื่อนบางประเด็นในการรับ - ส่งข้อมูลระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)
๓. ว่าที่ร้อยตรีหญิง เพียงใจ เสือเอก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ นาเสนอ กาหนดการงาน
พิ ธีพ ระราชทานปริ ญ ญาบั ตรประจ าปี ก ารศึ กษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เขตภาคกลาง และ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะรับพระราชทานปริญญา
บัตรฯ ในวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการดาเนินการกาหนดวันและ
สถานที่ในการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
๔. อาจารย์ศิริวรรณ กาแพงพันธ์ กรรมการ สอบถาม ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารเรียน
รวมที่ยังไม่เปิดใช้งาน
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชี้แจง เนื่องจากอาคารเรียน
รวม ขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการพิจารณาดาเนินคดีกับบริษัทรับเหมาที่ทิ้งงาน และอยู่ระหว่างขั้นตอนการ
พิจารณารับผู้รับเหมารายใหม่
๕. อาจารย์ จิ ต เจริ ญ ศรขวั ญ ประธานสภาคณาจารย์ แ ละข้ าราชการ น าเสนอ การจ่า ย
เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ร้อยละ ๑.๗ และร้อยละ ๑.๕ เท่าของเงินเดือน
๖. อาจารย์จิตตรี จิตแจ้ง กรรมการและเลขานุการ แจ้งกาหนดการประชุมสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ครั้ งที่ ๙/๒๕๖๑ วัน พุ ธ ที่ ๑๗ ตุล าคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้ อง สสร.๓๐๒ ชั้น ๓
อาคารส่งเสริมการเรียนรู้
ที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุมเวลา ๑๕.๒๕ น.
นายตฤณพิสิษฐ์ พันธ์นาเหนือ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
อาจารย์จิตตรี จิตแจ้ง
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

