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

ศรขวัญ
บัวฉุน
อ่วมน้อย
กาแพงพันธ์
วงศ์จันทร์
เทโพธิ์
อภิชาติ
ภูมิคงทอง
เสือเอก
ขันธชาติ

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
๑. อาจารย์ศุภมัย
๒. อาจารย์จิตตรี

พรหมแก้ว
พละกุล

กรรมการ
ลาศึกษาต่อ
กรรมการและเลขานุการ ติดภารกิจ

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๕ น.
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้ตรวจสอบคณะกรรมการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ มาครบองค์ประชุมจึงกล่าวเปิดประชุมและดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม
ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑. เนื่องจากมีเรื่องที่ต้องแจ้งให้ที่ป ระชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการรับทราบจานวน ๑
เรื่อง จึงขอเพิ่มวาระเพื่อทราบเพิ่มเติม เป็นวาระที่ ๔.๕
๒. ประกาศมหาวิทยาลั ยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การเลื อกตั้ง
ประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๓. อาจารย์ จิ ตเจริ ญ ศรขวั ญ ประธานสภาคณาจารย์ และข้ าราชการ ได้ รั บการแต่ งตั้ งเป็ น
คณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา (ก.พ.อ.) ประเภทผู้ แ ทนข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา
๔. ขอแสดงความยิ นดี ที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็ นชอบให้ อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว
อธิการบดี ดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์

-๒๕. ขอแสดงความยิ นดี ที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็ นชอบให้ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล
ธนานันต์ รองอธิการบดี ดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็น รองศาสตราจารย์
๖. ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพัฐอร บัวฉุน กรรมการ ได้ดารงตาแหน่ง
รองผู้อานวยการโรงเรียนสาธิต ฝ่ายมัธยม
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒
ว่าที่ร้อยตรีหญิง เพียงใจ เสือเอก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ นาเสนอ รายงานการประชุม
สภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ วันพุธที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ จานวน ๕ หน้า
คณะกรรมการพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. หน้าที่ ๑ บรรทัดที่ ๑๐ “๙. ว่าที่ร้อยตรี หญิง เพียงใจ เสือเอก กรรมการ” แก้ไขเป็น
“ว่าที่ร้อยตรีหญิง เพียงใจ เสือเอก กรมการ”
๒. หน้าที่ ๑ วาระที่ ๑ บรรทัดที่ ๕ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์
พระนครศรีอยุธยา” แก้ไขเป็น “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา จังหวัด
ปทุมธานี ” และบรรทัดที่ ๑๑ “มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เพชรบูรณ์ ” แก้ไขเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบู รณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์”
๓. หน้าที่ ๓ บรรทัดที่ ๑๕ “๓.๑๑ รองผู้อานวยการโรงเรียนสาธิต (อาจารย์ ดร.เลอลักษณ์
โอทกานนท์) ผู้ช่วยเลขานุการ” แก้ไขเป็น “๓.๑๑ รองผู้อานวยการโรงเรียนสาธิต ผู้ช่วยเลขานุการ”
๔. หน้าที่ ๔ บรรทัดที่ ๒ “มหาวิทยาลัยสนับสนุนทุนการศึกษากับพนักงานมหาวิทยาลัย ”
แก้ไขเป็น “มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนทุนการศึกษากับพนักงานมหาวิทยาลัย”
๕. หน้าที่ ๔ วาระที่ ๖ บรรทัดที่ ๑ “อาจารย์ชัยวุฒิ เทโพธิ์ กรรมการ สอบถาม” แก้ไข
เป็ น “อาจารย์ จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอ” และให้ ตัดข้อความ “การ
เลือกตั้ง ให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(๑) การเลือกตั้งประธานตามข้อ ๔(๑) และกรรมการตามข้อ ๔(๒) และ (๓) ให้มีขึ้นในวัน
เดียวกัน
(๒) การรับสมัครเลือกตั้ง การกาหนดคุณ สมบัติ การอานวยการเลือกตั้ง การออกเสียง
เลือกตั้ง และการตรวจนับคะแนน ให้คณะกรรมการเลือกตั้งเป็นผู้กาหนดและเสนอให้อธิการบดีประกาศภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่คณะกรรมการเลือกตั้งได้รับการแต่งตั้ง
(๓) ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามข้อบังคับนี้ ได้แก่ คณาจารย์ประจาและข้าราชการ
(๔) การออกเสียงเลือกตั้งให้ใช้วิธีการเลือกตั้งโดยตรงและลับ
(๕) การนับคะแนนให้กระทาโดยเปิดเผยและทันทีเมื่อสิ้นสุดการลงคะแนน
(๖) การนับคะแนนเสียงถือเสียงข้างมากในแต่ละประเภท ถ้าคะแนนในประเภทเดียวกัน
เสียงเท่ากัน ให้ใช้วิธีการจับสลากเฉพาะผู้ที่ได้รับคะแนนเท่ากัน”
มติที่ประชุม รับรอง รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒
โดยปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

-๓ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ร้องเรียนขอความเป็นธรรม กรณีพฤติกรรมผู้บริหารกลั่นแกล้งผู้ใต้บังคับบัญชา (ลับ)
อาจารย์ จิ ตเจริ ญ ศรขวั ญ ประธานสภาคณาจารย์ และข้ าราชการ น าเสนอ ตามมติ ที่
ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ ให้จัดทาบันทึกข้อความเสนอ
ผู้บริหารพิจารณาดาเนินการเพื่อไกล่เกลี่ย หารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน นั้น
ขณะนี้ผู้บริหารรับทราบและทาหนังสือตอบกลับเพื่อหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยการหารือ
ดังกล่าว ทั้งนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ปรับความเข้าใจเรียบร้อยแล้ว
ที่ประชุม รับทราบ ความคืบหน้าพฤติกรรมผู้บริหารกลั่นแกล้งผู้ใต้บังคับบัญชา
๓.๒ ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการศึกษานอกเวลาราชการ
อาจารย์ จิ ตเจริ ญ ศรขวั ญ ประธานสภาคณาจารย์ และข้ าราชการ น าเสนอ ตามมติ ที่
ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ ให้ดาเนินการจัดทาบันทึก
ข้อความขอความเห็นผู้บริหารเกี่ยวกับการมอบทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก กับพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ที่ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาหรือฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๔๘ นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การพิจารณาดาเนินการ ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการศึกษานอกเวลาราชการ โดย
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร
ที่ประชุม รับทราบ การด าเนินการประกาศมหาวิทยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการศึกษานอกเวลาราชการ
๓.๓ การเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในครั้งต่อไป
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอ คณะกรรมการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ้นจากตาแหน่งตามวาระการดารงตาแหน่ง เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ นั้น ขณะนี้
มหาวิทยาลัยดาเนินการประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การเลือกตั้งประธาน
และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ที่ประชุม รับทราบ การเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ มติ ที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ งที่ ๑๑/๒๕๖๒ (ข้ อ มู ล ส าเนาจากส านั ก งาน
สภามหาวิทยาลัย)
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอ ตามที่การ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓
ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยสรุปประเด็นสาคัญเกี่ยวกับคณาจารย์และบุคลากร ดังนี้
๑. สภามหาวิทยาลัย รับทราบผลการพิจารณาอุทธรณ์ อดีตพนักงานมหาวิทยาลัย สาย
วิชาการ (ลั บ ) และเห็ น ชอบกับ การไม่รับ อุทธรณ์ ของผู้ อุทธรณ์ ไว้พิจารณา เนื่องจากผู้อุทธรณ์ ยื่นอุทธรณ์ เกิน
กาหนดระยะเวลาตามกฎหมาย และมอบให้มหาวิทยาลัยดาเนินการตามกฎหมายต่อไป

-๔ทั้งนี้หากผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้ วยกับมติสภามหาวิทยาลัยที่ไม่รับอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์
ดั ง กล่ า วผู้ อุ ท ธรณ์ มี สิ ท ธิ ยื่ น ค าฟ้ อ งต่ อ ศาลปกครองกลางได้ ภ ายใน ๙๐ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง มติ ส ภา
มหาวิทยาลัย
๒. สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต่งตั้ง นางสาวปิยะ สงวนสิน พนักงานมหาวิทยาลั ย
สายวิชาการ ดารงตาแหน่งรองอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
๓. สภามหาวิทยาลัย เห็ นชอบการเพิ่มกรอบจานวนผู้ช่วยอธิการบดี จากจานวน ๕
ตาแหน่ง เป็นจานวน ๖ ตาแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
๔. สภามหาวิ ท ยาลั ย เห็ น ชอบแต่ ง ตั้ ง ศาสตราจารย์ ดร.จตุ ร นต์ ถิ ร ะวั ฒ น์
เป็นกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งแต่วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒
๕. สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์ไชย มีหนองหว้า เป็นกรรมการบริหารงาน
บุคคลมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) แทนตาแหน่งที่ว่าง
๖. สภามหาวิท ยาลั ย เห็ น ชอบแต่งตั้ ง ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ธ นาวุฒิ วงศ์ อนั น ต์ เป็ น
กรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ก..บ.พ.)
๗. สภามหาวิ ท ยาลั ย เห็ น ชอบแต่ ง ตั้ ง ให้ ค ณาจารย์ ป ระจ ามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ดารงตาแหน่งทางวิชาการ จานวน ๘ คน ดังนี้
๗ .๑ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.น ฤมล ธน านั น ต์ ข้ า ราช การพ ลเรื อ น ใน
สถาบั น อุด มศึ กษา สั งกั ด คณะวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ ดารงตาแหน่ งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิช า
พันธุศาสตร์ (รหัส ๐๑๔๗) ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
๗.๒ อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุ ดมศึกษา สังกัด
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รหัส
๖๑๐๒) ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒
๗.๓ อาจารย์ ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัด
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รหัส
๖๑๐๒) ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒
๗.๔ อาจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัด
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ (รหัส ๖๑๐๑)
ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
๗.๕ อาจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (รหัส ๓๕๐๑) ตั้งแต่วันที่
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๗.๖ อาจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพ งษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (รหัส ๓๕๐๑) ตั้งแต่วันที่
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๗.๗ อาจารย์หรรษา เวียงวะลัย ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
เทคโนโลยี การคณะเกษตร ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิช าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร (รหัส ๑๘๐๙) ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๗.๘ อาจารย์ ภ าสุ รี ฤทธิ เลิ ศ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สายวิ ช าการ สั งกั ด คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
(รหัส ๑๘๐๙) ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

-๕สภามหาวิทยาลัยมีมติ ให้ชะลอการพิจารณาการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ในสาขาวิ ช าการศึ ก ษา (รหั ส ๖๕๐๑) อนุ ส าขาวิ ช าการศึ ก ษาปฐมวั ย
(รหัส ๖๕๐๑๖๑) ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จานวน ๒ คน โดยให้ นากลับไปให้
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ต.) ทบทวนและหารือกับคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย และเมื่อดาเนินการเรียบร้อยแล้วให้นาเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง
ที่ประชุม รับทราบ
๔.๒ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.)
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอ ตามที่การ
ประชุ มคณะกรรมการบริ ห ารงานบุ คคลของพนั ก งานมหาวิท ยาลั ย (ก.บ.พ.) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่ อวัน ที่ ๒๓
กันยายน ๒๕๖๒ โดยสรุปประเด็นสาคัญเกี่ยวกับคณาจารย์และบุคลากร ดังนี้
๑. ก.บ.พ. รั บ ทราบ อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ได้รับการแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ประเภทผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
๒. ก.บ.พ. มี ม ติเห็ นชอบมอบอธิการบดีพิ จารณาอั ตรากาลั งพนั ก งานมหาวิท ยาลั ย
สายวิชาการ เนื่องจากมีกฎหมายรองรับอานาจหน้าที่ในการโอนย้าย โดยให้คานึงถึงคุณสมบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ทั้ งนี้ เพื่ อ บริห ารกรอบอั ต ราก าลั งของมหาวิท ยาลั ย
โดยโอนย้ ายอาจารย์จ ากหลั กสู ตรที่มีจานวนอาจารย์เกินความจาเป็น กรณี การขออนุมัติอัตรากาลั งพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ จานวน ๓ อัตรา ของ ๑) หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยวัตกรรมการจัดการ ๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สั งคมศาสตร์ ๓) หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต และครุศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าหลั ก สู ต รและการสอน
คณะครุศาสตร์
๓. ก.บ.พ. มี ม ติเห็ นชอบมอบอธิการบดีพิ จารณาอั ตรากาลั งพนั ก งานมหาวิท ยาลั ย
สาวิชาการ เนื่องจากมีกฎหมายรองรับอานาจหน้าที่ในการโอนย้าย โดยให้คานึงถึงคุณสมบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้ เพื่อบริหารกรอบอัตรากาลังของมหาวิทยาลัย โดย
โอนย้ ายอาจารย์ จ ากหลั ก สู ตรที่มี จ านวนอาจารย์เกินความจาเป็น กรณี การขออนุ มัติต่ อสั ญ ญาจ้างพนั กงาน
มหาวิท ยาลั ย สายวิ ช าการ ลั ก ษณะพนั ก งานชั่ ว คราว กรณี อ ายุ ๖๐ ปี ขึ้ น ไป จ านวน ๖ ราย ของ ๑) คณะ
วิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ขออนุ มั ติ ต่ อ สั ญ ญาจ้าง นางสาวสิ ต า ทิ ศ าดลดิ ล ก ต าแหน่ งรองศาสตราจารย์
๒) วิ ท ยาลั ย นวั ต กรรมการจั ด การ ขออนุ มั ติ ต่ อ สั ญ ญาจ้ า งพลเอกเกษมชาติ นเรศเสนี ย์ ต าแหน่ งอาจารย์
และนางสาวสุวารีย์ ศรีปู ณะ ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๓) คณะครุศาสตร์ ขออนุมัติต่อสัญญาจ้างนายพิทักษ์
นิลนพคุณ ตาแหน่งอาจารย์ นายศักดิ์ สุวรรณฉาย ตาแหน่งอาจารย์ และนางสาวสุวรรณา โชติสุกานต์ ตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
๔. ก.บ.พ. เห็ น ชอบให้ ถอนเรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิท ยาลั ยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูป ถัมภ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกเงินสวัสดิการแบบยืดหยุ่นส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย จาก
กองทุน สวัสดิการพนั กงานมหาวิทยาลั ย พ.ศ. .... โดยให้ ดาเนินการตามข้อเสนแนะของ ก.บ.พ. และนาเข้าที่
ประชุม ก.บ.พ. พิจารณาในคราวต่อไป
ที่ประชุม รับทราบ

-๖๔.๓ การประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมการพัฒนาบุคลากรใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในศตวรรษที่ ๒๑ สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ” และการประชุมประธานสภา
คณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) สมัยสามัญประจาปี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอ ที่ประชุม
ประธานสภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการแห่ ง ประเทศไทย (ทปสท.) ร่ ว มกั บ สภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมการพัฒนาบุคลากร
ในสถาบั น อุดมศึกษาของรัฐ ในศตวรรษที่ ๒๑ สู่การพัฒ นาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ” และการประชุมประธานสภา
คณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) สมัยสามัญประจาปี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๗ – ๙
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยการสัมมนาทางวิชการเน้นเกี่ยวกับการ
แลกเปลี่ ย นการเรี ย นรู้ ความคิดเห็ น ซึ่งกันและกัน ในการปฏิ บั ติงานเพื่ อน าไปพั ฒ นามหาวิท ยาลั ย และสร้าง
ความสัมพัน ธ์อัน ดี ร ะหว่างสภาคณาจารย์ และข้าราชการด้ว ยกัน พร้อมกันนี้ได้เชิญ อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
ที่ประชุม รับทราบ
๔.๔ ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
อาจารย์ จิ ต เจริ ญ ศรขวั ญ ประธานสภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ น าเสนอ กรณี
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จานวน ๒ คน ทาผลงานวิจัยร่วมกันได้ยื่นผลงานวิจัยเพื่อขอพิจารณากาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการ ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการศึกษา (รหัส ๖๕๐๑) อนุสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวั ย (รหั ส ๖๕๐๑๖๑) โดยการพิ จ ารณาปรากฏว่ า การยื่ น ผลงานวิ จั ย ดั ง กล่ าวไม่ เป็ น ไปตามเกณฑ์ ข อง
คณะกรรมการพิ จ ารณาต าแหน่ งทางวิช าการ (ก.พ.ต.) นั้ น ทั้งนี้ต ามเอกสารแนบท้ ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อ ง
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารพิ จ ารณาแต่ งตั้ ง บุ ค คลให้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๓.๓ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่ประชุม รับทราบ
๔.๕ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุ มธานี เรื่อ ง หลั กเกณฑ์ การเบิ ก เงิน สวัส ดิก ารแบบยื ด หยุ่น ส าหรับ พนั ก งานมหาวิท ยาลัย จากกองทุ น
สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอ มหาวิทยาลัย
ดาเนินการจัดทา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง
หลั ก เกณฑ์ ก ารเบิ ก เงิน สวัส ดิ ก ารแบบยื ด หยุ่ น ส าหรับ พนั ก งานมหาวิท ยาลั ยจากกองทุ น สวั ส ดิ ก ารพนั ก งาน
มหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. .... ขณะนี้ อ ยู่ ร ะหว่ า งการพิ จ ารณาของคณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลของพนั ก งาน
มหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.)
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ ร้องเรียนเกี่ยวกับคุณสมบัติของประธานหลักสูตร

-๗อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอ กรณี การ
ดารงตาแหน่งประธานประจาหลักสูตร ระดับปริญญาโท และปริญญาเอกหลักสูตรหนึ่งในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ที่ดารงตาแหน่ ง ดังกล่ าวเป็ น เวลานาน ส่ งผลให้ เกิด ความไม่เข้าใจกันภายในหน่วยงาน จึงนาเสนอต่อ
คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ควรมอบคณะกรรมการประจาหลั กสูตรดาเนินการตาม ข้อ ๗ และ ข้อ ๘ ในประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง อาจารย์ประจาสังกัดหลักสูตร
และคณะกรรมการประจาหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. ควรผู้บริหารภายในหน่วยงาน และอธิการบดี พิจารณาดาเนินการและวินิจฉัยชี้ขาดใน
ลาดับต่อไป
มติคณะกรรมการ เห็นชอบ ให้คณะกรรมการประจาหลักสูตรดาเนินการตาม ข้อ ๗ และข้อ ๘
ในประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง อาจารย์ประจาสังกัด
หลักสูตรและคณะกรรมการประจาหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ และเสนอต่อผู้บริหารพิจารณาดาเนินการ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๑. ว่ าที่ ร้ อ ยตรี ห ญิ ง เพี ย งใจ เสื อ เอก กรรมการ น าเสนอ ตามที่ มี พ นั กงานมหาวิท ยาลั ย
สายสนั บ สนุ น หลายท่านสอบถามเกี่ยวกับการด ารงตาแหน่งและการปฏิ บั ติห น้าที่ ของพนั กงานมหาวิทยาลั ย
สายสนับสนุน ได้รวบรวมประเด็นข้อสอบถาม ดังนี้
๑.๑ การเรียกชื่อตาแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตาแหน่ง “ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่หัวหน้างาน ....” “ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกอง....” เป็นเพียงชื่อตาแหน่งที่ใช้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุน หรือเป็นการรอเข้าสู่ตาแหน่ง “หัวหน้างาน...” หรือ “ผู้อานวยการกอง.. หรือไม่ อย่างไร
๑.๒ การที่พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ได้รับการประกาศให้เป็น ระดับชานาญ
การ จะมีโอกาสก้าวหน้าทางสายงานต่อไปอี กหรือไม่ เนื่องจากปัจจุบันยังมีพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
ระดั บ ช านาญการบางรายที่ ยั งคงปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ไม่ แ ตกต่ างจากระดั บ ปฏิ บั ติ การ มี เพี ยงความแตกต่ างเฉพาะ
เครื่องหมายประดับเครื่องแบบพนักงานเท่านั้น
๑.๓ การสร้างแรงจูงใจอย่างไรให้พนักงานทาเอกสารประกอบการก้าวสู่ตาแหน่งชานาญ
การนอกจากใช้เพื่อประกอบการต่อสัญญาจ้าง เนื่องจากพนักงานมหาวิทยาลัยเกิดความรู้สึกไม่แตกต่างกัน ระหว่าง
ระดับปฏิบัติการ และระดับชานาญการ
๑.๔ มหาวิทยาลัยมีเกณฑ์ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ศักยภาพ อย่างไรในการให้
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สามารถดารงตาแหน่งหัวหน้างาน
๑.๕ มหาวิทยาลัยมีนโยบายเปลี่ยนแปลงประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
จากเจ้ าหน้ าที่ ป ระจ าตามสั ญ ญาจ้ าง ไปเป็ นพนั กงานมหาวิทยาลั ยหรือไม่ เนื่ องจากบางหน่ วยงานมี พนั กงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนหลายประเภท บางหน่วยงานเปิดรับสมัครลูกจ้างประจาตามสัญญาจ้างก่อน จึงเปิดรับ
สมัครตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยภายหลัง ซึ่งทาให้เกิดความรู้สึกมีความมั่นคง และมีความภาคภูมิใจในการแต่ง
เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย หากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ จิ ตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชี้แจง กรณี การ
เรี ย กชื่อต าแหน่ งของพนั กงานมหาวิท ยาลั ย สายสนั บสนุ น ต าแหน่ งผู้ ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ..... โดยต าแหน่ งดั งกล่ าว
อยู่ระหว่างการพิจารณาการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ และกรอบอัตรากาลัง เพื่อพิจารณาการแต่งตั้งเข้าสู่ตาแหน่ง
หัวหน้างาน ผู้อานวยการ

-๘๒. อาจารย์ชัยวุฒิ เทโพธิ์ กรรมการ สอบถาม ตาแหน่งลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถยนต์
สามารถปรับสถานะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ได้หรือไม่
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชี้แจง การปรับเปลี่ยน
สถานะตาแหน่งลูกจ้างชั่ วคราวเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ขณะนี้ยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้เนื่องจากตาแหน่ง
ดังกล่าวเป็นตาแหน่งที่รับสมัครเข้ามา
ที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุมเวลา ๑๕.๔๕ น.
นายตฤณพิสิษฐ์ พันธ์นาเหนือ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
อาจารย์จิตตรี พละกุล
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

