รายงานการประชุม
สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
วันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ 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. ผู้ช่วยศาสตราจารญ์ ดร.ณพัฐอร
๑๑. อาจารย์จิตตรี
๑๒. นายชูศักดิ์

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

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

ผู้ไม่มาประชุม
๑. ว่าที่ ร.ต.หญิง เพียงใจ

เสือเอก

กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ ติดภารกิจ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้ตรวจสอบคณะกรรมการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ มาครบองค์ประชุมจึงกล่าวเปิดประชุมและดาเนินการ ประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑. แจ้งเหตุผลการเลื่อนกาหนดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
จากเดิม กาหนดการประชุมวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เนื่องจาก เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการตอนรับ การเข้าศึกษาดูงานของคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุราษฎร์ธานี ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๒. การเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ที่ประชุม รับทราบ

-๒ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
อาจารย์จิตตรี จิตแจ้ง กรรมการและเลขานุการ นาเสนอ รายงานการประชุมสภาคณาจารย์
และข้าราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันพุธที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ จานวน ๖ หน้า
มติที่ประชุม รับรอง รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอ ตามที่การประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ กุมภาพันธ์
๒๕๖๒ โดยสรุปประเด็นสาคัญเกี่ยวกับอาจารย์และบุคลากร ดังนี้
๑. สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
๑.๑ นายศานิตย์
นาคสุขศรี
ประธานกรรมการ
๑.๒ ศ.ดร.เดือน
คาดี
กรรมการ
๑.๓ นายสุวัฒน์
เทพอารักษ์
กรรมการ
๑.๔ ผศ.เจษฎา
ความคุ้นเคย กรรมการ
๑.๕ ผศ.ธนาวุฒิ
วงศ์อนันต์
กรรมการ
๑.๖ ผศ.ดร.ชุมพล
ปทุมมาเกษร กรรมการ
๑.๗ ผศ.ดร.ศศิธร
จันทมฤก
กรรมการและเลขานุการ
๒. สภามหาวิท ยาลั ย เห็ น ชอบแต่ งตั้ งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิท ยาลั ย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
๒.๑ นางปัทมาวดี
จีรังสวัสดิ์
ประธานกรรมการ
๒.๒ อาจารย์จิตเจริญ
ศรขวัญ
กรรมการ
๒.๓ รศ.ศศินันท์
เศรษฐวัฒน์บดี กรรมการ
๒.๔ ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส
ถกลภักดี
กรรมการ
๒.๕ ผศ.ธนาวุฒิ
วงศ์อนันต์
กรรมการ
๒.๖ อาจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์
ตติยะลาภะ
กรรมการ
๒.๗ น.ส.ฉวีวรรณ
ศิละวรรณโณ กรรมการและเลขานุการ
๓. สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ความคุ้นเคย เป็นกรรมการ
จรรยาบรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แทนตาแหน่งที่ว่าง
๔. สภามหาวิท ยาลั ยเห็ น ชอบแต่ งตั้ งที่ ป รึก ษาด้ านการบริห ารงานบุ ค คล ที่ ป รึก ษาด้ า น
กฎหมายและคณะกรรมการบริห ารงานบุ ค คลมหาวิท ยาลั ย (ก.บ.ม.) ข้อ ๔ (๑) (๒) และ (๕) ของข้อบั งคั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี้
๔.๑ รศ.สุรชัย
ขวัญเมือง
ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคล
๔.๒ รศ.ชาคริต
อนันทราวัน ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
๔.๓ อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว
ประธานกรรมการ

-๓๔.๔ ผศ.เจษฎา
ความคุ้นเคย รองประธานกรรมการ
๔.๕ รศ.ศศินันท์
เศรษฐวัฒน์บดี กรรมการ
๔.๖ รศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี
กรรมการ
๔.๗ ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี
กรรมการ
๔.๘ ผศ.ดร.ศศิธร
จันทมฤก
กรรมการ
๕. สภามหาวิ ท ยาลั ย เห็ น ชอบแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลของพนั ก งาน
มหาวิ ท ยาลั ย (ก.บ.พ.) ข้ อ ๗ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๘) (๙) และ (๑๐) ของข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้
๕.๑ อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว
ประธานกรรมการ
๕.๒ ผศ.เจษฎา
ความคุ้นเคย รองประธานกรรมการ
๕.๓ รศ.ศศินันท์
เศรษฐวัฒน์บดี กรรมการ
๕.๔ ผศ.ดร.นฤมล
ธนานันต์
กรรมการ
๕.๕ อาจารย์ ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร กรรมการ
๕.๖ ผศ.ดร.ศศิธร
จันทมฤก
กรรมการ
๕.๗ ผศ.ชวาลา
ละวาทิน
กรรมการ
๕.๘ น.ส.ศิริวรรณ
สุขแซว
กรรมการ
๕.๙ รศ.สุรชัย
ขวัญเมือง
กรรมการ
๕.๑๐ รศ.ชาคริต
อนันทราวัน กรรมการ
๖. สภามหาวิท ยาลั ย รับ ทราบค าสั่ งลงโทษทางวินั ยพนัก งานมหาวิท ยาลั ย สายวิช าการ
ตามที่งานนิติการเสนอ
๗. สภามหาวิทยาลัย รับทราบผลกรดาเนินการทางวินับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตามที่งานนิติการเสนอ
๘. สภามหาวิ ท ยาลั ย เห็ น ชอบแต่ ง ตั้ ง อาจารย์ จิ ร ารั ต น์ ประยู ร วงษ์ อาจารย์ ป ระจ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี สังกัดศูนย์ภาษา ให้ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๙. สภามหาวิทยาลัย รับทราบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัย ประจาเดือนธันวาคม ๒๕๖๑
ที่ประชุม รับทราบ มติทปี่ ระชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
๔.๒ ข้อพิจารณาในการออกประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
อาจารย์ จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอ บทความเรื่อง
ข้อพิจ ารณา ๓ ประการในการออกประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ จัดทาโดย รศ.ชาคริต อนันทราวัน เมื่อเดือน
มกราคม ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ บุคลากรภายในมหาวิท ยาลัย ทราบหลักการและวิธีการปฏิบัติในการ
จั ด ท าประกาศ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ โดยมี ป ระเด็ น ส าคั ญ ดั งนี้ ๑. ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย หรื อ ข้ อ บั งคั บ ของ
มหาวิทยาลัย ๒. สภามหาวิทยาลัย จะออกประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ตามเงื่อนไขใด ๓. การอ้างอิงอานาจในการ
ออกประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
ที่ประชุม รับทราบ การออกประกาศระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
ทราบหลักการและวิธีการปฏิบัติในการจัดทาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ

-๔๔.๓ ประกาศคณะกรรมการป้ องกัน และปราบปรามการทุ จริตแห่งชาติ เรื่อง กาหนด
ตาแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิ้น ตามมาตรา ๑๐๒ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
อาจารย์ จิ ต เจริ ญ ศรขวั ญ ประธานสภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ น าเสนอ ประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กาหนดตาแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สิน
และหนี้สิน ตามมาตรา ๑๐๒ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีประเด็นสาคัญเกี่ยวกับ การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่จะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
ที่ประชุม รับทราบ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง
กาหนดตาแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา ๑๐๒ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
๔.๔ การตอบรับการช่วยเหลือเกื้อกูลพนัก งานมหาวิทยาลัยให้ได้รับความเป็นธรรมของ
พรรคประชาธิปัตย์
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอ ตามที่ ตัวแทนที่
ประชุม ประธานสภาคณาจารย์ และข้ าราชการแห่ งประเทศไทย (ทปสท.) ได้ เข้ ายื่น หนั งสื อ ถึ งหั ว หน้ าพรรค
ประชาธิปัตย์ เกี่ยวกับประเด็นการช่วยเหลือเกื้อกูลในการปฏิบัติหน้าที่ ราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยให้ได้รับ
ความเป็ น ธรรม นั้ น ขณะนี้ ท างตั ว แทนของพรรคประชาธิ ปั ต ย์ ติ ด ต่ อ และประสานมายั ง ประธานที่ ป ระชุ ม
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) แจ้งว่าได้ตอบรับและนาหนังสือดังกล่าวเข้าที่
ประชุมพรรคประชาธิปัตย์เรียบร้อยแล้ว และจะดาเนินการพิจารณาเพื่อกาหนดเป็นนโยบายทางการศึกษาของ
พรรคประชาธิปัตย์ในลาดับต่อไป
ที่ป ระชุม รับ ทราบ การตอบรับการช่วยเหลือเกื้อกูล พนักงานมหาวิทยาลั ยให้ ได้รับความ
เป็นธรรมของพรรคประชาธิปัตย์
๔.๕ ความคืบหน้า การขอเยียวยาปรับเงินเดือน ร้อยละ ๘
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอ ตามที่ตัวแทนที่
ประชุมประธานสภาคณาจารย์ และข้าราชการแห่ งประเทศไทย (ทปสท.) ได้เข้ายื่น หนังสื อเสนอการปรับ ขึ้น
เงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบั นอุดมศึกษา อัตราร้อยละ ๗ และ อัตราร้อยละ ๘ นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การศึกษาและติดตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ย้อนหลัง
ที่ ป ระชุ ม รั บ ท ราบ ก ารข อเยี ยวยาป รั บ เงิ น เดื อ น ข้ า ราช ก ารพ ล เรื อ น ใน
สถาบันอุดมศึกษา ร้อยละ ๘ ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาและติดตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาการปรับขึ้น
เงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาย้อนหลัง
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ การเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
อาจารย์ จิ ต เจริ ญ ศรขวั ญ ประธานสภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ น าเสนอ เชิ ญ ชวน
คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้า
วไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

-๕คณะกรรมการมีการพิจารณาและข้อเสนอแนะดังนี้
ควรนัดหมายคณะกรรมการพร้อมกัน เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ บริเวณพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระราชปิ ตุ จฉา เจ้ าฟ้ าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุ รีราชสิ รินธร เพื่ อเตรียมความพร้อมในการขึ้นวางพวงมาลาพระ
อนุสาวรีย์ สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร
มติคณะกรรมการ เห็นชอบ คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เข้าร่วมพิธีวางพวง
มาลาสมเด็จพระราชปิ ตุจฉา เจ้ าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิ รินธร ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เวลา ๐๗.๐๐ น. โดยนั ดหมายคณะกรรมการพร้อมกัน ณ บริเวณพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระราชปิ ตุจฉา เจ้าฟ้า วไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร
๕.๒ การเข้าศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอ ตามที่สภาคณาจารย์
และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเข้าศึกษาดูงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลั ย
ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ จั งหวั ด ปทุ ม ธานี ในวั น พฤหั ส บดี ที่ ๒๑ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๒
จานวน ๑๑ คน นั้น จึงขอความเห็ นและข้อเสนอแนะในการตอนรับคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จากคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการมีการพิจารณาและข้อเสนอแนะดังนี้
๑. ควรจั ด ท าบั น ทึ ก ข้ อ ความเชิ ญ อธิ ก ารบดี เป็ น ประธานการต้ อ นรั บ คณะกรรมการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
๒. ควรจั ดท าก าหนดการเพื่ อเยี่ ยมชมสถานที่ ภ ายในมหาวิ ทยาลั ย เช่ น การสั กการะพระ
อนุสาวรีย์ สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร, การเยี่ยมชมหอนิทัศน์ราชภัฏ,
ศูนย์การศึกษาพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
๓. ควรจั ดเตรี ย มของที่ ระลึ กเพื่ อมอบให้ กั บคณะกรรมการสภาคณาจารย์ และข้ าราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
๔. ควรจั ดทาสื่ อมัลติมีเดี ยเพื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของมหาวิทยาลั ย และคณะกรรมการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
มติ ค ณะกรรมการ เห็ น ชอบ ยิ น ดี ต้ อ นรั บ คณะกรรมการสภาคณาจารย์ แ ละข้ าราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยเรียนเชิญอธิการบดี เป็นประธานการต้อนรับ และนาคณะกรรมการสักการะ
พระอนุ สาวรี ย์ สมเด็จพระราชปิ ตุจฉา เจ้าฟ้ าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุ รีราชสิ รินธร พร้อมทั้งนาเยี่ยมชม
สถานที่ภายในมหาวิทยาลัย โดยมอบหมายให้ อาจารย์ศุภมัย พรหมแก้ว กรรมการ เป็นผู้ติดต่อประสานงาน
๕.๓ การเข้าศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอ ตามที่คณะกรรมการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเข้าศึกษาดูงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันอังคารที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จานวน ๑๓ คน นั้น
จึงขอความเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการเพื่อพิจารณา

-๖คณะกรรมการมีการพิจารณาและข้อเสนอแนะดังนี้
๑. ควรจัดทาบันทึกเชิญอธิการบดีเป็นประธานการต้อนรับคณะกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
๒. ควรจั ดท าก าหนดการเพื่ อเยี่ ยมชมสถานที่ ภ ายในมหาวิ ทยาลั ย เช่ น การสั กการะพระ
อนุ ส าวรี ย์ สมเด็ จ พระราชปิ ตุ จ ฉา เจ้ าฟ้ าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุ รี ราชสิ ริ น ธร, หอนิ ทั ศ น์ ราชภั ฏ ,
ศูนย์การศึกษาพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
๓. ควรจั ดเตรี ย มของที่ ระลึ กเพื่ อมอบให้ กั บคณะกรรมการสภาคณาจารย์ และข้ าราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
๔. ควรจั ดทาสื่ อมัลติมีเดียเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลั ย และคณะกรรมการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
มติ ค ณะกรรมการ เห็ น ชอบ ยิ น ดี ต้ อ นรั บ คณะกรรมการสภาคณาจารย์ แ ละข้ าราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยเรียนเชิญอธิการบดี เป็นประธานการต้อนรับ และนาคณะกรรมการสักการะ
พระอนุ สาวรีย์ สมเด็จพระราชปิ ตุจฉา เจ้าฟ้ าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุ รีราชสิ รินธร พร้อมทั้งนาเยี่ยมชม
สถานที่ ภ ายในมหาวิ ท ยาลั ย โดยมอบหมายให้ อาจารย์ จิ ตตรี จิ ตแจ้ ง กรรมการและเลขานุ การ เป็ นผู้ ติ ดต่ อ
ประสานงาน
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๑. อาจารย์ ชั ย วุฒิ เทโพธิ์ กรรมการ นาเสนอ ส านั กงาน ป.ป.ช. ประจาจั งหวัดสระแก้ ว
เชิญเป็นวิทยากรโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดสระแก้ว ในกิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมพัฒ นา
เยาวชนต้านทุจริต Anti – Corruption Young Leaders เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม
ราชพฤกษ์ อาคาร ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
๒. นางสาวสุ ภัท รา อภิช าติ กรรมการ นาเสนอ การเสนอชื่อ กรรมการสภามหาวิทยาลั ย
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ สามารถใช้ สิ ท ธิ เสนอชื่ อ บุ ค คลภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ส มควรด ารงต าแหน่ ง กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ระหว่างวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดการเสนอชื่อ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง การเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย กรรมการ นาเสนอ การนาเสนอและประชาสัมพันธ์การ
ทาบัตรทอง ให้กับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากคลินิกมิตรไมตรี
๔. อาจารย์วัชรพล วงศ์จันทร์ กรรมการ สอบถาม ความคืบหน้าการพิจารณาเงินอุดหนุนวิจัย
จานวน ๕๐,๐๐๐ บาท กรณีอาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชี้แจง การพิจารณาเงิน
อุดหนุนวิจัย กรณีอาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ โดยคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ผู้ที่
ได้รับการพิจารณาอนุมัติจะต้องทาหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอเบิกเงินอุดหนุนวิจัย พร้อมแนบเอกสาร
มติคณะกรรมการ
๕. อาจารย์ ดร.หทัยรัต น์ อ่วมน้อย กรรมการ สอบถาม หลักเกณฑ์ในขอการลาศึกษาต่อ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชี้แจง หลักเกณฑ์ในการ
ขอลาศึกษาต่อของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยไปศึกษาหรือฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๕๘

-๗๖. อาจารย์ ชั ย วุฒิ เทโพธิ์ กรรมการ เสนอแนะ ให้ ส ภาคณาจารย์ แ ละข้ าราชการจั ด ท า
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๗. อาจารย์วัชรพล วงศ์จันทร์ กรรมการ สอบถาม หลักเกณฑ์การได้รับเงินเดือนหลังจากการ
ขอปรับวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก
นางสาวสุภัทรา อภิชาติ กรรมการ ชี้แจง หลักเกณฑ์การปรับขึ้นเงินเดือนของพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ หลังจากากรขอปรับวุฒิการศึกษาในระดั บปริญญาเอกแล้ว โดยให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุ มธานี เรื่อง อัตราค่าจ้างรายเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘
๘. อาจารย์วัช รพล วงศ์จันทร์ กรรมการ สอบถาม หลักเกณฑ์การปรับฐานเงินเดือนของ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ เพื่อเข้าสู่สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย กรณีย่าระยะเดิม
นางสาวสุภัทรา อภิชาติ กรรมการ ชี้แจง หลักเกณฑ์การปรับฐานเงินเดือนของพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชากร เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๐
และประกาศมหาวิท ยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑
๙. นางสาวนรีกานต์ ภูมิคงทอง กรรมการ นาเสนอ เว็บไซต์สภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลและกิจกรรมที่จะ
นามาประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ จึงขอความร่วมมือจากคณะกรรมกรสภาคณาจารย์และข้าราชการ ส่งข้อมูลมายัง
E-Mail : Nareekan@vru.ac.th
๑๐. อาจารย์จิตตรี จิตแจ้ง กรรมการและเลขานุการ แจ้งกาหนดการประชุมสภาคณาจารย์
และข้าราชการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม 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

