รายงานการประชุม
สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
วันพุธที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้อง สสร.๓๐๒ ชั้น ๓ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้
------------------------------------------------รายนามกรรมการผู้มาประชุม
๑. อาจารย์จิตเจริญ
๒. อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์
๓. อาจารย์ศุภมัย
๔. อาจารย์ศิริวรรณ
๕. อาจารย์วัชรพล
๖. นางสาวสุภัทรา
๗. นายกาพลศักดิ์
๘. นางสาวนรีกานต์
๙. อาจารย์ชัยวุฒิ
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพัฐอร
๑๑. อาจารย์จิตตรี
๑๒. ว่าที่ร้อยตรีหญิง เพียงใจ
๑๓. นายชูศักดิ์

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

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

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้ตรวจสอบคณะกรรมการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ มาครบองค์ประชุมจึงกล่าวเปิดประชุมและดาเนินการ ประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑. แสดงความยิ น ดี กับ อาจารย์ ดร.สุ พ จน์ ทรายแก้ว ที่ ได้ มี พ ระราชโองการโปรดเกล้ า
โปรดกระหม่ อมแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่ งอธิการบดีม หาวิท ยาลั ยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถัม ภ์
จังหวัดปทุม ธานี ตั้งแต่วัน ที่ ๒๕ ธัน วาคม ๒๕๖๑ ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา เล่ ม ๑๓๖ ตอนพิ เศษ ๑ ง
ประกาศ ณ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ และเชิญชวนคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มอบกระเช้า
ดอกไม้แสดงความยินดี
๒. ตามที่ อาจารย์ ป ริ ญ วี ร ะพงษ์ กรรมการ ลาออกจากต าแหน่ ง อาจารย์ สั ง กั ด คณะ
วิทยาการจัดการ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นั้น มหาวิทยาลัยได้กาหนดวิธีการเลือกตั้งกรรมการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจา แทนตาแหน่งที่ว่าง และคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย
แต่ งตั้ งขึ้ น ได้ ด าเนิ น การเลื อ กตั้ งเสร็ จ สิ้ น เมื่ อ วั น ที่ ๒๕ ธั น วาคม ๒๕๖๑ ปรากฏผลการเลื อ กตั้ งกรรมการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจา แทนตาแหน่งที่ว่าง คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพัฐอร
บัวฉุน

-๒๓. ผลการเลื อ กตั้ ง ผู้ แ ทนพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สายวิ ช าการ และสายสนั บ สนุ น เป็ น
คณะกรรมการบริห ารงานบุ คคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.) โดยวิธีเลือกกันเอง จานวนสายละ ๑ คน
ปรากฏผลการเลือกตั้งผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย
(ก.บ.พ.) ดังนี้
๑. ผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ เป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ
พนักงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.) คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวาลา ละวาทิน
๒. ผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ
พนักงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.) คือ นางสาวศิริวรรณ สุขแซว
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑
อาจารย์จิตตรี จิตแจ้ง กรรมการและเลขานุการ นาเสนอ รายงานการประชุมสภาคณาจารย์
และข้าราชการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ จานวน ๕ หน้า
คณะกรรมการมีการพิจารณาและข้อเสนอแนะดังนี้
๑. หน้ าที่ ๒ วาระที่ ๓ ข้อ ๒ บรรทัดที่ ๕ “การวิจัยของสถาบันวิจัยนั้น ” เพิ่มข้อความเป็น
“การวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนานั้น” และ บรรทัดที่ ๗ เพิ่มข้อความเป็น “ขณะนี้สถาบันวิจัยและพัฒนากาลัง
ดาเนิ น การแต่งตั้งคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิจั ยของสถาบั น และได้ มีแ ผนน าคณะกรรมการศึก ษาดูงานที่
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยอื่น”
๒. หน้า ๓ วาระที่ ๔ ข้อ ๕ บรรทัดที่ ๕ “ห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วย” แก้ไขเป็น “ห้าแสนสี่หมื่น
บาทถ้วน”
มติที่ประชุม รับรอง รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ โดยปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ การจัดทาเว็บไซต์สภาคณาจารย์และข้าราชการ
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอต่อที่ประชุมดังนี้
ตามที่มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๗
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มอบหมายให้ นายกาพลศักดิ์ มณีงาม กรรมการ และนางสาวนรีกานต์ ภูมิคงทอง กรรมการ
ดาเนินการจัดทาเว็บไซต์สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เพื่ อ เผยแพร่ แ ละประชาสั ม พั น ธ์ข้ อ มู ล ข่ าวสาร และกิจ กรรมต่ าง ๆ ของคณะกรรมการสภาคณาจารย์แ ละ
ข้าราชการ โดยในการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑
นางสาวนรี ก านต์ ภู มิค งทอง กรรมการ ได้น าเสนอตั ว อย่ างเว็บ ไซต์ (Demo) สภาคณาจารย์แ ละข้ าราชการ
เบื้องต้น และประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้มอบหมายให้บันทึกข้อความเสนอต่อผู้บริหารเพื่อขอเปิดใช้
พื้นที่เก็บข้อมูลเว็บไซต์ นั้น
ขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการประสานงานกับงานศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อขอใช้ พื้นที่เก็บ
ข้อมูลเว็บไซต์ (Server) ของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งขอเปิดใช้บริการ E-Mail : @vru.ac.th และจะนาเสนอความ
คืบหน้าต่อที่ประชุมในครั้งถัดไป

-๓ที่ประชุม รับทราบ
๓.๒ 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 ตามที่
มติ ที ่ ป ระชุ ม สภ าคณ าจารย์ แ ละข้ า ราชการ ครั ้ ง ที ่ ๑๒ /๒๕ ๖๑ เมื ่ อ วั น ที ่ ๑๙ ธั น วาคม ๒๕ ๖ ๑
มอบหมายให้ อาจารย์ จิ ต เจริ ญ ศรขวั ญ ประธานสภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ จั ด ทาบั น ทึ ก ข้ อ ความ
เสนอผู้ บ ริ ห าร เกี่ ย วกั บ การจ่ า ยเงิ น เดื อ นพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย /พนั ก งานในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ตามมติ
คณะรั ฐ มนตรี นั้ น ขณะนี้ อ ยู่ ร ะหว่ า งการดาเนิ น การ (ร่ า ง)บั น ทึ ก ข้ อ ความเพื่ อ เสนอต่ อ ผู้ บ ริ ห าร
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอ ตามที่การประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม
๒๕๖๒ โดยสรุปประเด็นสาคัญเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้
๑. สภามหาวิทยาลัย รับทราบและแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว ที่ได้มี
พระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖
ตอนพิเศษ ๑ ง ประกาศ ณ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒
๒. สภามหาวิท ยาลั ย เห็ นชอบ แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี จานวน ๕ คน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ ดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ความคุ้นเคย
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ธนานันต์
๔. อาจารย์ไชย มีหนองหว้า
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี
๓. สภามหาวิ ท ยาลั ย เห็ น ชอบ แต่ งตั้ ง นางปั ท มาวดี จี รังสวัส ดิ์ ด ารงตาแหน่ งประธาน
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แทนตาแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒
๔. สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ กรอบอัตรากาลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สาย
วิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ จานวน ๕๗๐ อัตรา โดยมีข้อเสนอแนะ
๕. สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ ๑) ผลการวิเคราะห์ภารกิจหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ๒) กรอบอัตรากาลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ จ านวน ๓๕๘ และ ๓) บั ญ ชี กาหนดระดับ ต าแหน่ งตามกรอบ
อัตรากาลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕
โดยมีข้อเสนอแนะ
๖. สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมาย ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒

-๔๗. สภามหาวิ ท ยาลั ย รับ ทราบ ผลการเลื อ กตั้ งกรรมการสภาคณาจารย์ แ ละข้าราชการ
ประเภทคณาจารย์ประจา แทนตาแหน่งที่ว่าง คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพัฐอร บัวฉุน ทั้งนี้ให้ดารงตาแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
๘. สภามหาวิทยาลั ย เห็ นชอบ แต่งตั้งคณะอนุ กรรมการสภามหาวิท ยาลั ยด้านกฎหมาย
ระเบียบ และข้อบังคับ จานวน ๒ คน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ ดังนี้
๑. นางสาวสุธิดา เจริญศักดิ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
๒. นางสาวอังสุดา ตั้งใจ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ที่ประชุม รับทราบ มติทปี่ ระชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
๔.๒ กรณี เงินเดือนเพิ่มร้อยละ ๘ สาหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอ การเข้าพบ รอง
ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์เจริญศักดิ์ ศาลากิจ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ ณ อาคาร
รัฐสภา โดยประเด็นในการหารือเกี่ยวกับการปรับแก้ไขและเยียวยาการปรับขึ้นเงินเดือน อัตรา ๑.๗ และ ๑.๕ เท่า
ของเงินเดือน ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการโดยจะแล้วเสร็จภายใน
เดือนมกราคม ๒๕๖๒
ที่ประชุม รับทราบ
๔.๓ การเข้าพบพรรคการเมืองเพื่อนาเสนอนโยบาย เรื่อง เงินเดือนและสวัสดิการของ
พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอ การเข้าพบและยื่น
หนังสือต่อพรรคการเมือง เพื่อนาเสนอนโยบายแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับกรณีเงินเดือนและสวัสดิการของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ เข้าพบตัวแทนพรรคภูมิใจไทย
และเข้าพบตัวแทนพรรคเพื่อไทย และตัวแทนพรรคอนาคตใหม่ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ ข้อเสนอแนะ เรื่อง การจัดพื้นที่อาคารเพื่อจัดตั้งสานักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอ ตามที่สภาคณาจารย์
และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบู ลสงคราม รวมทั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อื่ น ๆ อี กหลายแห่ ง ติ ดต่ อเข้ าศึ กษาดู งานสภาคณาจารย์ และข้ าราชการ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชู ป ถั มภ์ นั้ น แต่ เนื่ องจากทางสภาคณาจารย์ และข้ าราชการ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ยังไม่มีห้องรับรองที่เหมาะสม จึงขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการมีการพิจารณาและข้อเสนอแนะดังนี้
๑. ควรนาเสนอผู้บริหารพิจารณาจัดสรรพื้นที่เพื่อจัดตั้งสานักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๒. ควรมีพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดตั้งสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

-๕มติ ค ณะกรรมการ เห็ นชอบ น าเสนอผู้ บ ริ ห ารพิ จารณาจั ด สรรพื้ น ที่ เพื่ อจั ดตั้ งส านั กงาน
สภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยมอบหมายให้ อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
จัดทาบันทึกเสนอต่อผู้บริหาร
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๑. อาจารย์ชัยวุฒิ เทโพธิ์ กรรมการ สอบถาม คุณสมบัติของคณะกรรมการสภาคณาจารย์
และข้าราชการ ทีด่ ารงตาแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชี้แจง ตามข้อบั งคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ ไขปรั บ ปรุ ง (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้ อ ๓ “ต าแหน่ ง บริ ห าร หมายถึ ง อธิ ก ารบดี
รองอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการสถาบัน สานัก ศูนย์ หัวหน้าส่ วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ” ฉะนั้น ผู้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี สามารถดารงตาแหน่งคณะกรรมการสภาคณาจารย์
และข้าราชการ ตามข้อบังคับดังกล่าว
๒. อาจารย์ศุภมัย พรหมแก้ว กรรมการ นาเสนอ การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการทาวิจัยของ
อาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย ค่อนข้างลาบากและล่าช้า ส่งผลกระทบให้ผู้สนใจในการทาวิจัยค่อนข้างน้อย และมี
ผลกระทบในระดับมหาวิทยาลัย และอาจารย์บางท่านถูกหักเงินเดือน
อาจารย์ จิ ต เจริ ญ ศรขวั ญ ประธานสภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ เสนอแนะ ให้
มหาวิทยาลัยเร่งดาเนินการแก้ไขปัญหา โดยเชิญหน่วยงาน/บุคคล ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการทา
วิจัย หารือเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
๓. อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอ สภาคณาจารย์
และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม ขออนุญาตเข้าศึกษาดูงานกับสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๔. อาจารย์ ชัย วุฒิ เทโพธิ์ กรรมการ น าเสนอ ได้รับการคัดเลื อกให้ ปฏิบั ติ ห น้าที่ ประธาน
คณะกรรมการชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดสระแก้ว
๕. อาจารย์จิตตรี จิตแจ้ง กรรมการและเลขานุการ นาเสนอ การเข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง
“การพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายสภาคณาจารย์และข้าราชการ” และ เรื่อง “บทบาทของมหาวิทยาลัยกับ
การพัฒนาท้องถิ่นด้วยศาสาตร์พระราชา” และการประชุมที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่ง
ประเทศไทย (ทปสท.) สมัยสามัญประจาปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้อง
ประชุมศรีชมภู ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และ
ไร่จันทร์แรม อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ จานวน ๖ คน
ประกอบด้วย
๑. อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๒. อาจารย์ชัยวุฒิ เทโพธิ์
กรรมการ
๓. อาจารย์วัชรพล วงศ์จันทร์
กรรมการ
๔. นายกาพลศักดิ์ มณีงาม
กรรมการ
๕. นายชูศักดิ์ ขันธขาติ
กรรมการ
๖. อาจารย์จิตตรี จิตแจ้ง
กรรมการและเลขานุการ

-๖๕. อาจารย์จิตตรี จิตแจ้ง กรรมการและเลขานุการ แจ้งกาหนดการประชุมสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้อง สสร.๓๐๒ ชั้น ๓
อาคารส่งเสริมการเรียนรู้
ที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.
นายตฤณพิสิษฐ์ พันธ์นาเหนือ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
อาจารย์จิตตรี จิตแจ้ง
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

