รายงานการประชุม
สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
วันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๔๐๙ ชั้น ๔ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
------------------------------------------------รายนามกรรมการผู้มาประชุม
๑. รศ.ดร.อรสา
๒. ผศ.ดร.ทัศพร
๓. ผศ.ชวาลา
๔. ผศ.ดร.ณพัฐอร
๕. อ.ณัฐพล
๖. น.ส.ศิริวรรณ
๗. น.ส.กมลรัตน์
๘. นายมานพ
๙. นายแทนคุณ
๑๐. อ.ดร.นิติกร

จรูญธรรม
ชูศักดิ์
ละวาทิน
บัวฉุน
สิทธิพราหมณ์
สุขแซว
ยอดหาญ
สุขสุเดช
วงค์ษร
อ่อนโยน

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการผู้ไม่มาประชุม
๑. อ.ชัยวุฒิ
๒. ผศ.ฐาปนา
๓. ว่าที่ ร.ต.หญิง เพียงใจ

เทโพธิ์
จ้อยเจริญ
เสือเอก

รองประธาน
ติดราชการ
กรรมการ
ลาป่วย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้ตรวจสอบคณะกรรมการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ เมื่อองค์ประชุมเกินกึ่งหนึ่งจึงกล่าวเปิดประชุมพร้อมดาเนินการตามระเบียบวาระ
การประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑. การเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ “แนวทางการสร้างระบบมาตรฐานวิชาชีพ
มหาวิทยาลัยด้วยพระราชบัญญัติพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา” เมื่อวันที่ ๑๓ – ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดย อ.จิตเจริญ ศรขวัญ ผู้แทนกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) วิทยากรบรรยายพิเศษวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมด้วย รศ.น.พ.สรนิต
ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ วันที่ ๑๔
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ในหั วข้อ “แนวทางการสร้างระบบมาตรฐานวิชาชีพมหาวิทยาลัยด้วยพระราชบัญ ญั ติ
พนั ก งานในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา” ในการประชุ ม สั ม มนาครั้ง นี้ มี เนื้ อ หาที่ เน้ น เกี่ ย วกั บ การยกระดั บ พนั ก งาน
มหาวิทยาลัยทุกส่วนให้เทียบเคียงกับ ข้าราชการ รวมถึงการปรับเงินเดือนข้าราชการ ร้อยละ ๘ และเงินเดือน
พนักงานมหาวิทยาลัย ร้อยละ ๑.๗ และร้อยละ ๑.๕

-๒๒. เชิ ญ ชวนคณะกรรมการสภาคณาจารย์ และข้าราชการ เข้ าร่ว มการประชุ ม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่ งประเทศไทย (ทปสท.) ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี
๓. เชิ ญ คณะกรรมการสภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการเข้ า พบ ผศ.ดร.สุ พ จน์ ทรายแก้ ว
อธิ ก ารบดี เพื่ อ ขอโอวาทการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ค ณะกรรมการสภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ และสวั ส ดี ปี ใหม่
ในวันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมอบ น.ส.กมลรัตน์ ยอดหาญ กรรมการ ดาเนินการประสานงาน
๔. เปลี่ยนระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการนาเสนอ
ผลงานวิจัยและตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นระเบียบวาระ
ที่ ๕.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
อ.นิติกร อ่อนโยน กรรมการและเลขานุการ นาเสนอ รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จานวน ๖ หน้า
มติที่ประชุม รับรอง รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ความคืบหน้าการดาเนินการจัดทาประชาพิ จารณ์เพื่อรับฟังความเห็นของข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (ร่าง)ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิ ชาการ
ของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๒
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์และข้า ราชการ นาเสนอ ตามที่การประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้พิจารณา (ร่าง)ข้อบังคับ
สภามหาวิ ท ยาลั ย เรื่ อ ง มาตรฐานภาระงานทางวิ ช าการของผู้ ด ารงต าแหน่ งอาจารย์ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมี ความเห็ น ว่า (ร่าง) ข้อบังคับดังกล่าวเกี่ยวเนื่องกับ
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการจัดทาประชา
พิจารณ์เพื่อรับฟังความเห็นของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ เพื่อนาเข้าคณะอนุกรรมการ
ด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย พิจารณาในลาดับต่อไป ทั้งนี้คณะกรรมการสภาคณาจารย์
และข้าราชการ ได้มี มติคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในคราวการประชุมสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ครั้ งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่ อวัน ที่ ๒๗ พฤศจิก ายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้ ๑. ให้ อ.ณั ฐ พล สิ ท ธิพ ราหมณ์
กรรมการ จัดทาตารางข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง (ร่าง) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐาน
ภาระงานทางวิช าการของผู้ ดารงตาแหน่ งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
พ.ศ. ๒๕๖๒ กับข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้ว ยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ พร้อมจัดทาหนังสือถึงผู้เกี่ยวข้องทุกคณะ
๒. มอบนายแทนคุณ วงค์ษร กรรมการ จัดทาแบบสอบถามรูปแบบออนไลน์ (Google Form) นั้น
ในการนี้ การจั ด ท าหนั งสื อ ถึ งผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งทุ ก คณะ และแบบสอบถามรูป แบบออนไลน์
(Google Form) เรียบร้อยแล้ว โดยเริ่มให้ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตอบแบบสอบถาม
และเสนอความคิ ด เห็ น ระหว่ างวั น ที่ ๓ – ๒๐ ธั น วาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้ งสิ้ น ๑๘ วั น ขณะนี้ มี ผู้ ต อบ
แบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้ น ๒๒ ราย (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) ดังนี้ ๑) ข้าราชการ และ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ ๒๗.๓ ๒) ข้าราชการ และ

-๓พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดคณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ ๒๒.๗ ๓) ข้าราชการ
และพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ ๑๓.๖ ๔) ข้าราชการ
และพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัด คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะสาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ ร้อยละ ๔.๕ โดยมีประเด็นเสนอแนะสาคัญต่าง ๆ ดังนี้
ข้อ ๑ ข้อ มูล ทั่ ว ไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม โดยผู้ ตอบแบบสอบถามมีข้ อเสนอแนะ
เพิ่มเติม ร้อยละ ๒๗.๓ และเห็นด้วย ร้อยละ ๗๒.๗ มีข้อเสนอแนะในข้อบังคับต่าง ๆ เช่น
๑. ควรปรับคานิยามให้มีความยืดหยุ่นสาหรับบุคลากร ให้สามารถใช้งานอื่น
ทดแทนภาระงานนอกเหนือจากภาระงานสอนได้ โดยใช้ความสมัครใจในการทางาน
๒. ข้อ ๕.๓ ภาระงานให้ปฏิบัติงาน OKR ทาข้อตกลงที่ทาร่วมกับคณบดี หรือ
ผู้บริหาร ข้อตกลงนั้นจะเป็นธรรมต่อทุกคนหรือไม่ และความเหมาะสมของภาระงานต่อบุคคลนั้น วัดจากส่วนใด
๓. หลาย ๆ จุดยังใช้ถ้อยคาที่แตกต่าง (ไม่มีความตรงเที่ย ง) เช่น คณาจารย์กับ
อาจารย์ ผู้ทาข้อตกลงที่มีหลายคา จนสับสน
๔. ข้อ ๑๑ ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ใช้คาว่า “ประกาศ” หมายถึง
ประกาศในข้อ ๙ หรือไม่
ข้อ ๒ บทนิยาม
๒.๑ “ภาระการสอน” หมายถึ ง การถ่ ายทอดองค์ ค วามรู้ที่ ค รอบคลุ ม การสอนทุ ก
ประเภทที่ กาหนดไว้ ในหลั ก สู ตรของมหาวิท ยาลั ย เช่น งานสอนแบบบรรยาย งานสอนปฏิ บั ติการ งานสอน
ภาคสนาม งานควบคุมวิทยานิพนธ์ เป็นต้น งานสอนในรายวิชาที่กาหนดไว้ในหลักสูตรทุกประเภท ได้แก่ การสอน
แบบบรรยาย การสอนปฏิบัติการ/การทาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนักศึกษา/วิชาสัมมนา/ปัญหาพิเศษ/นิเท ศ
งาน/และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอน ส่วนใหญ่เห็นด้วย จานวน ๑๗ คน และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
จานวน ๕ คน ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. นิ ย ามภาระงานสอน ให้ ร ะบุ ห มายรวมถึ ง งานนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ให้ชัดเจนไปด้วยเลย และควรเพิ่มการค้นคว้าอิสระเพื่อให้ครอบคลุมงานที่เกิดขึ้นจริง
๒. บทนิยาม ภาระงานสอน ในประกาศใหม่นี้ ไม่ได้กล่าวรวมถึง ภาระงานการ
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนไม่ทราบว่าในประกาศแนบท้ายจะกาหนดไว้ในภาระงานสอนหรือไม่
๒.๒ “ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอื่น ”หมายถึงงานศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบตาม
กระบวนการ วิธีวิจัย เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่หรือต่อยอดองค์ความรู้เดิมที่จะนาไปสู่การประยุกต์ในด้านต่างๆ
ทั้งนี้ รวมถึงการวิจัยตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และการวิจัยพัฒ นาร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ
บริการ และชุมชนท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญหา เชิงเทคนิค และวิศวกรรม การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการ
บริหารจัดการ รวมถึง งานวิชาการประเภทอื่น ๆ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ส่วนใหญ่เห็นด้วย จานวน ๒๐ คน
และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จานวน ๒ คน ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. ภาระงานวิจัยและวิชาการอื่น ควรนิยามรวมถึงการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ ชิ้นงานนวัตกรรม ภาระงานตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย คานิยาม ค่อนข้างกว้างควรระบุรหัส
คาสั่งว่าคาสั่งรหัสแบบไหนถึงนับเป็น OKRs เพื่อให้อาจารย์ทราบว่างานไหนสามารถนับเป็นภาระงานได้
๒. ภาระงานวิจัย และวิชาการ รวมถึงงานวิจัยที่ได้รับทุนจากภายนอกที่ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัย หรือทาร่วมกับหน่วยงานอื่น หรือทุนส่วนตัว ได้ด้วยหรือไม่

-๔๓. สอนกับวิจัยนั้นเป็น OKRs อยู่แล้วใช่ห รือไม่ ถ้าใช่การระบุอย่างนี้ จะทับ
ซ้อนกันหรือไม่ อาจแก้เป็น ภาระงานตามวัตถุประสงค์อื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย” ได้หรือไม่
๔. ควรเพิ่มจานวนงาน ตามที่ไปสอนในชุมชน หรือการเป็นวิทยากรภายนอก
เพราะ ถือเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย หากได้รับการรับเชิญไปไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่
๒.๓ “ภาระงานตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย” หมายถึง การทางานที่สอดคล้องกับ
วั ตถุ ป ระสงค์ ของมหาวิ ทยาลั ย (Objective and Key Result :OKRs) ซึ่ งคณาจารย์ จะต้ องปฏิ บั ติ ตามที่ คณะและ
มหาวิทยาลัยมอบหมาย แล้วแต่กรณี ส่วนใหญ่เห็นด้วย จานวน ๑๑ คน และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จานวน ๑๐ คน
ภาระงานตามวัตถุประสงค์ ควรจะระบุคาแบบกว้าง ๆ แทนที่จะระบุ OKRs ไว้อย่าง
ชัดเจน เนื่ องจาก OKRs เป็น นโยบายที่เกิดขึ้นในขณะนี้ และอาจมีปรับเปลี่ยนในอนาคต เช่นนี้ส่งผลให้ (ร่าง)
ข้อบังคับดังกล่าว อาจไม่รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ (เปรียบเทียบได้กับ KPI ในอดีต)
๒.๔ “คณาจารย์ ” หมายถึ ง ข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา พนั ก งาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ ที่ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ส่วน
ใหญ่เห็นด้วย จานวน ๒๐ คน และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จานวน ๒ คน ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
ควรใช้ ข้ อ ความเดิ ม คื อ "ผู้ ด ารงต าแหน่ งทางวิ ช าการ" ซึ่ ง จะมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่ใช้บังคับอยู่ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ฉบับนี้ ใช้ถ้อยคาที่ไม่สม่าเสมอทั้ง
ฉบับ เช่น คณาจารย์ อาจารย์ เช่นนี้อาจส่งผลต่อการตีความและการบังคับใช้
๒.๕ “ผู้บริหาร” หมายถึง อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี หัวหน้าส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ผู้ช่ วยอธิการบดี รองคณบดี รองหัวหน้าส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ส่วนใหญ่เห็นด้วย จานวน ๒๐ คน และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
จานวน ๒ คน ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. ประธานหลักสูตร ถือเป็นผู้บริหารหรือไม่ เพราะภาระงานของหลักสูต ร ทั้ง
งานประกันคุณภาพ ประธานหลักสูตรก็มีภาระงานมากมายที่ต้องบริหาร
๒. ผู้ บ ริ ห าร ควรใช้ ค าว่ า "ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ทางบริ ห าร" เพื่ อ ให้ ต รงกั บ
กฎหมาย/ระเบียบที่มีอยู่
ข้อ ๓ “ข้อ ๕ กาหนดกรอบภาระงานของคณาจารย์ ต้ องมีภาระงานขั้นต่าไม่น้อยกว่า
๓๕ ชั่วโมงปฏิบัติงาน โดยมีภาระงานประกอบไปด้วย ๕.๑ ภาระงานสอน (๑) ในหนึ่งภาคการศึกษาต้องมี ภาระ
งานสอนขั้ น ต่ า ไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๘ ชั่ ว โมงปฏิ บั ติ ง านต่ อ สั ป ดาห์ กรณี ที่ อ าจารย์ ไม่ สั ง กั ด คณะให้ เป็ น ไปตาม
เอกสารแนบท้ายสัญญา หรือ (๒) กรณีที่ภาคการศึกษาใดมีภาระงานสอนขั้นต่าน้อยกว่า ๑๘ ชั่วโมงปฏิบัติงานต่อ
สัปดาห์ ให้ทาข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยเพื่อที่มหาวิทยาลัยจะกาหนดให้ปฏิบัติงานอื่นทดแทน ทั้งนี้ต้องดาเนินการ
ท าข้ อ ตกลงก่ อ นที่ จ ะเปิ ด ภาคการศึ ก ษา ๕.๒ ภาระงานวิ จั ย และงานวิ ช าการอื่ น ในหนึ่ งปี ก ารศึ ก ษาต้ อ งมี
ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการอื่น และมีการเผยแพร่ตามที่ ก.พ.อ. กาหนดอย่างน้อย ๑ รายการ ๕.๓ ภาระงาน
ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ให้ ป ฏิ บั ติ ต าม OKR ที่ ท าข้ อ ตกลงภาระงานดั ง กล่ า วกั บ คณบดี หรื อ
ผู้อานวยการ หรือรองอธิการบดี หรือตามที่อธิการบดีมอบหมายแล้วแต่กรณี โดยผู้ตอบแบบสารวจมีข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม ร้อยละ ๕๙.๑ และเห็นด้วย ร้อยละ ๔๐.๙ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ประเด็นการขาดความเข้าใจถึงคาว่า “๑๘ ชั่วโมงปฏิบัติงาน” นั้น หมายถึง
๑๘ ภาระงานต่อสัปดาห์ หรือชั่วโมงสอน ๑๘ ชั่วโมงสอนต่อสัปดาห์
๒. ประเด็นการทาข้อตกลงภาระงานด้าน OKR เห็นว่า ควรเป็นการรวบรวม
รายชื่อให้คณะมอบหมายงานด้าน OKR มากกว่าที่จะมาทาข้อตกลง

-๕๓. ประเด็นความไม่ชัดเจนของการกาหนดสัดส่วน หรือชั่วโมงปฏิบัติงานของ
ภาระงานวิจัยและวิชาการอื่นและภาระงานตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
๔. ประเด็นภาระงานขั้นต่าไม่น้อยกว่า ๓๕ ชั่วโมง เห็นว่า ถ้อยคาไม่ชัดเจน
เนื่องจากไม่ระบุว่า ภายในช่วงเวลาเท่าใด (สัปดาห์/เดือน/ภาคการศึกษา)
๕. ประเด็นผู้ทาข้อตกลง เห็นว่า ในหลายๆ จุดที่ระบุผู้ทาข้อตกลงแตกต่างกัน
ไป (ดูข้อ ๔ ข้อ ๕.๑(๒) ข้อ ๕.๓ ข้อ (๑๐) ก่อให้เกิดความสับสน
ข้อ ๔ “ข้อ ๖ ในกรณีมีเหตุผลอันสมควร มหาวิทยาลัยอาจกาหนดภาระงานสอน หรือ
ภาระงานอื่นที่แตกต่างไปจากข้อที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้ โดยให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย หรือของ
แต่ละส่วนงานตามมาตรฐานองค์กรวิชาชีพ ” โดยผู้ตอบแบบสารวจเห็นด้วย ร้อยละ ๑๘.๒ และมีข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม ร้อยละ ๑๘.๒ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ต้องมีรายละเอียดหรือข้อกาหนดที่แน่นอน ถ้าต้องการเปลี่ ยนแปลงก็ทา
รายละเอียดนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเป็นครั้ง ๆ ไป
๒. ควรเพิ่มถ้อยคา "สถานการณ์ในขณะนั้น" ด้วย
ข้อ ๕ ข้ อ ๗ คณาจารย์ ไม่ ส ามารถปฏิ เสธการปฏิ บั ติ งานตามภารกิ จ ของคณะและ
มหาวิทยาลัย หรือที่คณะและมหาวิทยาลัยมอบหมายได้ โดยผู้ตอบแบบสารวจมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ร้อยละ
๗๒.๗ และเห็นด้วย ร้อยละ ๒๗.๓ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ควรตัดข้อนี้ออกไป
๒. ควรมี ก รณี ย กเว้ น ในการที่ จ ะมี สิ ท ธิ ป ฏิ เสธงานได้ ส าหรั บ เหตุ จ าเป็ น
เหตุสุดวิสัย หรืออื่น ๆ ทั้งนี้ต้องมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร
ข้อ ๖ ข้อ ๘ ให้คณะออกประกาศภาระงานเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับภารกิจของ
คณะและมหาวิทยาลัย โดยผู้ตอบแบบสารวจเห็นด้วย ร้อยละ ๗๗.๓ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ร้อยละ ๒๒.๗
โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ให้แต่ละคณะดูความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ของตน/สาขาวิชาที่มี โดยออก
ภารกิจ ภาระงานที่ให้ทาอย่างครอบคลุม ตรงกับความเชี่ยวชาญของอาจารย์/บุคลากร ของตนเอง
๒. ควรให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกประกาศภาระงานเพิ่มเติม ไม่ควรให้คณะแต่
ละคณะออกกันเอง อาจทาให้เกิดปัญหา แต่คณะควรส่งประกาศภาระงานที่เหมาะสมให้มหาวิทยาลัยได้พิจารณา
ก่อนออกประกาศต่อไป
ข้อ ๗ ข้อ ๙ หลั ก เกณฑ์ การคิด จานวนชั่ว โมงปฏิ บัติ งานให้ เป็ น ไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย โดยผู้ ตอบแบบสารวจเห็น ด้วย ร้อยละ ๕๙.๑ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ร้อยละ ๔๐.๙ โดยมี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. เมื่อมีร่างประกาศของมหาวิทยาลัยออกมาควรนามาประชาพิจารณ์อีกครั้ง
๒. ต้องมีรายละเอียดหรือข้อกาหนดที่แน่นอน ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงก็ทา
รายละเอียดนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเป็นครั้ง ๆ ไป
๓. ควรเปิดเผยหลักเกณฑ์การคิดจานวนชั่วโมงปฏิบัติงาน มาพร้อมกับ (ร่าง)
ข้อบังคับ เพื่อพิจารณาก่อนจะลงมติ
ข้อ ๘ ข้อ ๑๐ ให้อาจารย์ไปทาคารับรองการปฏิบัติงาน หรือทาข้อตกลงกับหน่วยงาน
ต้น สั งกั ด ก่ อ นเปิ ด ภาคการศึ ก ษาอย่ างน้ อ ย ๒ สั ป ดาห์ โดยผู้ ต อบแบบส ารวจเห็ น ด้ว ย ร้อ ยละ ๕๙.๑ และ
มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ร้อยละ ๔๐.๙ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

-๖๑. ควรเพิ่มเป็น ๑ เดือน หรือ ๓๐ วัน เพื่อให้มีระยะเวลาการตัดสินใจและลด
ความฉุกละหุก เพื่อให้เกิดความผิดพลาดต่าง ๆ น้อยที่สุด
๒. ต้องทาก่อนเปิดภาคการศึกษาอย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษาหรือ ๑ ปีการศึกษา
๓. กรณี ภ าระงานสอนที่ อ าจไม่ เป็ น ไปตามเกณฑ์ เนื่ อ งจากถู ก ยุ บ หมู่ เรี ย น
หรือนักศึกษาไม่ลงทะเบียนจองในรายวิชาในจานวนที่ มหาวิทยาลัยกาหนดทาให้ อาจารย์เสียภาระงานสอนไป
จึงไม่สามารถทาคารับรองก่อนได้ควรให้ทาคารับรอง หลังจากเปิดภาคเรียนไปแล้ว ๓๐ วัน หรือหลังจากเสร็จสิ้น
การเพิ่มถอน
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มอบให้ อ.นิติกร อ่อนโยน
กรรมการและเลขานุการ ดาเนินการจัดทาสรุปประเด็นความคิดเห็นจากการตอบแบบสอบถามรูปแบบออนไลน์
(Google Form) ของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ โดยจัดทาบันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร
พร้อมแนบเอกสารประชาพิจารณ์ฉบับสมบูรณ์
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๓.๒ การกาหนดแถบเครื่องหมายอินธนู การแต่งกายเครื่องแบบปฏิบัติราชการ (ชุดกากี)
และการแต่งกายเครื่องแบบพิธีการ (ชุดปกติขาว)
รศ.ดร.อรสา จรูญ ธรรม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอ ตามที่การ
ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ น.ส.กมลรัตน์
ยอดหาญ กรรมการ สอบถามประเด็น การกาหนดแถบเครื่องหมายอินทรธนูแข็ง การแต่งกายเครื่องแบบปฏิบัติ
ราชการ (ชุดกากี) และการแต่งกายเครื่องแบบพิธีการ (ชุดปกติขาว) ของพนักงานมหาวิทยาลัย มีความแตกต่าง
จากแถบเครื่องหมายอินทรธนู การแต่งกายเครื่องแบบราชการ (ชุดกากี) และการแต่งการเครื่องแบบพิธีการ (ชุด
ปกติขาว) ของข้าราชการ นั้น
ในการนี้ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความชั ด เจน และความเข้ า ใจที่ ต รงกั น จึ ง เสนอแนะให้
ว่าที่ ร.ต.หญิ ง เพีย งใจ เสื อเอก กรรมการและผู้ ช่ว ยเลขานุ การ และผศ.ฐาปนา จ้อยเจริญ กรรมการ ศึกษา
ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ว่ า ด้ ว ยเครื่ อ งแบบ
เครื่องหมาย ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ และแถบสีอินธนู การแต่งกายเครื่องแบบราชการ (ชุดกากี)
และการแต่งกายเครื่องแบบพิธีการ (ชุดปกติขาว) ของข้าราชการ พร้อมจัดทาข้อ มูล เปรียบเทียบแถบสีอินธนู
การแต่ งกายเครื่ อ งแบบราชการ (ชุ ด กากี ) และการแต่ งกายเครื่ อ งแบบพิ ธีก าร (ชุ ด ปกติ ข าว) ของพนั ก งาน
มหาวิทยาลัย กับข้าราชการ และจัดทาบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาต่อไป
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ หลัก เกณฑ์แ ละอัต ราการจ่า ยเงิน สนับ สนุน การน าเสนอผลงานวิจัย และตีพิม พ์
บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

-๗รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอ เนื่องจากอาจารย์
ท่านหนึ่ง โดยขณะนี้กาลังศึกษาในระดับ ปริญ ญาเอก นอกเวลาราชการ สอบถามความชัดเจน กรณีประกาศ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัต ราการ
จ่ายเงินสนับสนุนการนาเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพ์บทความวิจัย ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๕ คุณ สมบัต ิข องผู ้ข อรับ เงิน สนับ สนุน การน าเสนอผลงานวิจ ัย ตีพ ิม พ์บ ทความใน
วารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ ข้อ ๕.๑ “เป็นอาจารย์ประจาหรือนักวิจัย ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและไม่
อยู่ร ะหว่างการศึก ษาต่อในระดับ ปริญ ญาเอกทั้งในและนอกเวลาราชการ” สามารถขอรับ เงินสนับ สนุนการ
นาเสนอผลงานวิจัย ตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ ได้หรือไม่ อย่างไร จึงขอเสนอ
คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ควรตัดข้อความในข้อ ๕.๑ บรรทัดที่ ๒ “นอกเวลาราชการ”
๒. ควรจัดทาบันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร เพื่อทบทวนแก้ไขประกาศดังกล่าว
มติที ่ป ระชุม เห็น ชอบ ให้ม หาวิท ยาลัย ทบทวนแก้ไ ขประกาศมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนกา ร
น าเสนอผลงานวิจ ัย และตีพ ิม พ์บ ทความวิจัย ในวารสารวิช าการระดับ ชาติห รือ นานาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒
เนื่องจากผู้ล าศึกษาต่อนอกเวลาราชการ ได้ปฏิบัติราชการตามปกติ ควรได้สิทธิ รับเงินสนับสนุนการนาเสนอ
ผลงานวิจัย โดยผลงาวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่จะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ตามข้อ ๕.๓ “ผลงานต้องไม่
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์และหรือส่วนหนึ่งของการศึกษาของผู้เสนอขอรับค่าตอบแทน หากมีการตรวจพบ
ภายหลัง ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนต้องคืนเงินจานวนดังกล่าว และจะถูกตัดสิทธิ์เป็นระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันที่
เผยแพร่” โดยมอบ อ.นิติกร อ่อนโยน กรรมการและเลขานุการ และ อ.ณัฐพล สิทธิพราหมณ์ กรรมการ จัดทา
บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๑. รศ.ดร.อรสา จรู ญ ธรรม ประธานสภาคณาจารย์ แ ละข้ าราชการ น าเสนอ เนื่ อ งด้ ว ย
สภาคณาจารย์และข้าราชการ กาหนดการจัดประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ในวันพุธที่
๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น ทั้งนี้คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการส่วนใหญ่ติดภารกิจจึงเลื่อนการ
ประชุมดังกล่าว เป็น วันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุม สสร.๓๐๒ ชั้น ๓
อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ และกล่าวปิดประชุม
ที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.
นายตฤณพิสิษฐ์ พันธ์นาเหนือ
ผู้จดรายงานการประชุม
อ.ดร.นิติกร อ่อนโยน

-๘ผู้ตรวจรายงานการประชุม

