รายงานการประชุม
สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒
วันพุธที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒
เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้อง สสร.๓๐๒ ชั้น ๓ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้
------------------------------------------------รายนามกรรมการผู้มาประชุม
๑. อาจารย์จิตเจริญ
๒. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ณพัฐอร
๓. อาจารย์ชัยวุฒิ
๔. อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์
๕. อาจารย์ศุภมัย
๖. อาจารย์ศิริวรรณ
๗. อาจารย์วัชรพล
๘. นางสาวสุภัทรา
๙. นายกาพลศักดิ์
๑๐. นางสาวนรีกานต์
๑๑. ว่าที่ร้อยตรีหญิง เพียงใจ
๑๒. อาจารย์จิตตรี
๑๓. นายชูศักดิ์

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

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

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้ตรวจสอบคณะกรรมการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ มาครบองค์ประชุม จึงกล่าวเปิดประชุมและดาเนินการ ประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑. การเข้าร่วมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง ประจาปี
๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๒. ในนามประธานที่ประชุม สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปมรภ.)
ร่วมกับเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง (คนส.) เข้า ยื่นจดหมายเปิดผนึก เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ ณ
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
อาจารย์จิตตรี จิตแจ้ง กรรมการและเลขานุการ นาเสนอ รายงานการประชุมสภาคณาจารย์
และข้าราชการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ จานวน ๖ หน้า

-๒คณะกรรมการพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังนี้
๑. หน้าที่ ๒ วาระที่ ๔.๑ มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ และครั้งที่ ๔/๒๕๖๒
บรรทัดที่ ๓๐ ข้อความ “หลักสูตรศิลปะศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ” แก้ไขเป็น “หลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิตกิตติมศักดิ”์
๒. หน้าที่ ๔ วาระที่ ๔.๓ ผลการเข้าศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ ๒๑
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ บรรทัดที่ ๕ ข้อความ “สภาคณาจารย์และข้าราชากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี ”
แก้ไขเป็น “ สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี”
๓. หน้าที่ ๖ วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ ข้อที่ ๓ บรรทัดที่ ๓ ข้อความ “ประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชกา” แก้ไขเป็น “ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ”
มติที่ประชุม รับรอง รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ โดย
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๑. การมาร่วมประชุมหารือข้อเสนอนโยบายอุดมศึกษา เพื่อนาเสนอต่อรัฐบาลใหม่ของ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ตามที่ การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้ งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม
๒๕๖๒ คณะกรรมการมีมติเห็ นชอบ ยิน ดีต้อนรับประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และประธานสภา
คณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัย ราชภัฏ ธนบุรี ในการประชุมหารือข้อเสนอแนะนโยบายอุดมศึกษาเพื่อ
นาเสนอต่อรัฐบาลใหม่ ในวันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ นั้น
ในการนี้ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการเข้าร่วมการประชุมหารือข้อเสนอแนะนโยบาย
อุดมศึกษาเพื่อน าเสนอต่อรัฐบาลใหม่ พร้อมด้วยประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภั ฏ
อุบลราชธานี และประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม
๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๒. การจัดทาเว็บไซต์สภาคณาจารย์และข้า ราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตามที่ ม ติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการสภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ ครั้ งที่ ๑๑/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มอบหมายให้ นายกาพลศักดิ์ มณีงาม กรรมการ และนางสาวนรีกานต์ ภูมิคงทอง
กรรมการ ดาเนินการจัดทาเว็บไซต์สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการสภาคณาจารย์
และข้าราชการ นั้น
นางสาวนรี กานต์ ภู มิ ค งทอง กรรมการ น าเสนอความคื บ หน้ าการจัด ท าเว็บ ไซต์ ส ภา
คณาจารย์ และข้าราชการ มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถัมภ์ ขณะนี้ อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการนาเข้าข้อมูลสู่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

-๓ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ มติที่ประชุมสภามหาวิ ทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ (ข้อมูลสาเนาจากสานักงานสภา
มหาวิทยาลัย)
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอ ตามที่การประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ โดยสรุปประเด็นสาคัญเกี่ยวกับ
อาจารย์และบุคลากร ดังนี้
๑. สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ ให้คณาจารย์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะครุศาสตร์ ดารงตาแหน่งทางวิชาการ จานวน ๒ คน ดังนี้
๑.๑ อาจารย์ธัญ วรัตน์ ปิ่นทอง ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา ๖๕๐๑
การศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
๑.๒ อาจารย์ฐาปนา จ้อยเจริญ ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา ๖๕๐๑
การศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
๒. สภามหาวิทยาลัย มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบการเลือก ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ
ให้ดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย และให้มหาวิทยาลัยดาเนินการกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ แต่งตั้ง
๓. สภามหาวิทยาลัย ให้มหาวิทยาลัยนาเอกสารแนบท้ายข้อบังคับกองทุนสารองเลี้ยงชีพกลุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เอกสารฉบับแก้ไขหมวด ๔ และหมวด ๕ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กลับไปทบทวนและให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวต่อไป
๔. สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบให้ดาเนินการกราบบังคมทูลเพื่ อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน ๑๑ คน ดังนี้
๔.๑ ศาสตราจารย์จรัญพัฒน์ ภูวนันท์ ความเชี่ยวชาญด้านศิ ล ปะและวัฒ นธรรม
๔.๒ รองศาสตราจารย์ชาคริต อนันทราวัน ความเชี่ยวชาญด้านการบริห ารงานบุคคล
๔.๓ ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ความเชี่ยวชาญด้านการงบประมาณและการเงิน
๔.๔ ศาสตราจารย์ ดร.เดือน คาดี
ความเชี่ยวชาญด้านการศาสนา
๔.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา เศรษฐีธร ความเชี่ยวชาญด้านการศึกษา
๔.๖ นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์
ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๔.๗ นายวีระพล จิรประดิษฐกุล
ความเชี่ยวชาญด้านอื่น ๆ
(ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน)
๔.๘ นายศานิตย์ นาคสุขศรี
ความเชี่ยวชาญด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น
๔.๙ นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์
ความเชี่ยวชาญด้านมนุษยศาสตร์
๔.๑๐ รองศาสตราจารย์ ดร.อิสระ สุวรรณบล ความเชี่ยวชาญด้านสังคมศาสตร์
๔.๑๑ นายเอกศักดิ์ คงตระกูล
ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
๕. สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ทักษิณา วิไลลักษณ์ ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการสานักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ และให้นาเสนอ
แผนการบริหารและแผนการดาเนินงาน ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป
๖. สภามหาวิท ยาลั ย เห็ น ชอบระเบียบมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีข้อเสนอแนะ
ที่ประชุม รับทราบ มติทปี่ ระชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

-๔๔.๒ ความคืบหน้า การขอเยียวยาปรับเงินเดือนร้อยละ ๘
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอ พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒
โดยมีใจความสาคัญใน มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ “มาตรา ๘/๑ ในกรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็น เพื่อเป็นการเยียวยาให้
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รั บเงินเดือนหรือเงินประจาตาแหน่งที่เหมาะสมเป็นธรรม ก.พ.อ. อาจ
กาหนดให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับการเยียวยาโดยให้ได้รับเงินเดือนหรือเงินประจาตาแหน่ง
ตามที่เห็นสมควรเป็นกรณี ๆ ไปก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
ที่ประชุม รับทราบ ความคืบหน้า การขอเยียวยาปรับเงินเดือนร้อยละ ๘
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ ข้ อ เสนอแนะการแก้ไขประกาศมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๐
อาจารย์ จิ ตเจริ ญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์ และข้าราชการ น าเสนอ เนื่ องจากประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อต่อ
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีเนื้อหาบางส่วนควรปรับปรุงเพื่อให้ทันสมัย จึงเสนอต่อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการมีการพิจารณาและข้อเสนอแนะดังนี้
๑. ควรให้มีการอบรมและมีการทดสอบก่อน - หลังการอบรม เพื่อเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษ
๒. ควรแก้ไขข้อความในหน้าที่ ๒ ข้อ ๘.๑ การจ้างระยะที่สอง ดังนี้
๒.๑ “ผ่านการทดสอบทักษะหรือพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
กาหนด” แก้ไขเป็น “ผ่านการอบรมและพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด และจัด
ฝึกอบรม”
๒.๒ “ผ่านการทดสอบความรู้ด้านระเบียบกฎหมายและการปฏิบัติราชการตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลั ยกาหนด โดยเป็ นการทดสอบที่ ใช้ คอมพิวเตอร์ทาข้อสอบ (Computer – Based Test) ประกอบด้วย
เนื้อหาของกฎหมายต่าง ๆ ทั้งนี้การทดสอบ จะสอบระเบียบกฎหมายเรื่องใด มหาวิทยาลัยจะแจ้งเป็นคราว ๆ ไป”
แก้ไขเป็น “ผ่านการอบรมและพัฒนาความรู้ด้านระเบียบกฎหมายและการปฏิบัติราชการ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
กาหนด”
มติคณะกรรมการ เป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ ให้จัดการอบรมโดยมีแบบทดสอบ ก่อน – หลัง การ
อบรม และแก้ไขข้อความ ในหน้าที่ ๒ ข้อ ๘.๑ การจ้างระยะที่สอง ข้อความว่า “ผ่านการอบรมและพัฒนาความรู้ด้าน
ภาษาอั งกฤษ และด้านระเบี ยบกฎหมายและการปฏิบั ติราชการ ตามที่ มหาวิทยาลั ยกาหนด” โดยประธานสภา
คณาจารย์และข้าราชการ จะจัดทาบันทึกเสนอต่อผู้บริหารต่อไป
๕.๒ ข้ อ เสนอแนะการแก้ไขประกาศมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๖๐

-๕อาจารย์ จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอ เนื่องจากประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อ
ต่อสั ญญาจ้ างพนั กงานมหาวิทยาลั ยสายสนั บสนุ น พ.ศ. ๒๕๖๐ มี เนื้ อหาบางส่ วนควรปรับปรุงเพื่ อให้ ทั นสมั ย
จึงเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการมีการพิจารณาและข้อเสนอแนะดังนี้
๑. ควรแก้ไขข้อความในหน้าที่ ๓ ข้อ ๙.๑ การต่อสัญญาจ้างปฏิบัติงานระยะที่สอง ดังนี้
๑.๑ “ผ่านการสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีเกณฑ์การผ่านการทดสอบ ต้องได้คะแนนร้อยละ
๕๕ ขึ้นไป และคะแนนผลการสอบ ให้มีผลระยะเวลา ๒ ปี นับแต่วันประกาศผลการสอบจนถึงวันที่ยื่นต่อสัญญา”
แก้ไขข้อความเป็ น “ผ่ านการอบรมและพั ฒ นาความรู้ด้านเทคโนโลยี ตามเกณฑ์ ที่มหาวิทยาลั ยกาหนด และจั ด
ฝึกอบรม”
๑.๒ “ผ่า นการทดสอบทัก ษะความรู้ด้า นระเบีย บกฎหมาย เกณฑ์ก ารผ่า นการ
ทดสอบต้องได้คะแนนร้อยละ ๕๕ ขึ้นไป และคะแนนผลการสอบ ให้มีผลระยะเวลา ๒ ปี นับแต่วันประกาศ
ผลการสอบจนถึง วัน ที่ยื่น ต่อ สัญ ญา” แก้ไ ขข้อ ความเป็น “ผ่า นการอบรมและพัฒ นาความรู้ด้า นระเบีย บ
กฎหมายและการปฏิบัติราชการ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด และจัดฝึกอบรม”
๑.๓ “ผ่า นการทดสอบทัก ษะความรู้ก ารใช้ภ าษาไทย เกณฑ์ก ารผ่า นการทดสอบ
ต้องได้คะแนนร้อยละ ๕๕ ขึ้น ไป และคะแนนผลการสอบ ให้มี ผ ลระยะเวลา ๒ ปี นับแต่วันประกาศผลการ
สอบจนถึง วัน ที่ยื่น ต่อ สัญ ญา” แก้ไ ขข้อ ความเป็น “ผ่านการอบรมและพัฒ นาความรู้ด้า นการใช้ภ าษาไทย
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนดและจัดฝึกอบรม”
มติค ณะกรรมการ เป็น เอกฉัน ท์ เห็น ชอบ ให้จัด การอบรมโดยมีแ บบทดสอบ ก่อ น –
หลัง การอบรม และแก้ไ ขข้อ ความ ในหน้าที่ ๒ ข้อ ๘.๑ การจ้างระยะที่ส อง ข้อ ความว่า “ผ่านการอบรม
และพัฒ นาความรู้ด้า นภาษาไทย ด้า นเทคโนโลยีส ารสนเทศ และด้า นระเบีย บกฎหมายและการปฏิบัติ
ราชการ ตามที่มหาวิท ยาลัย กาหนด” โดยประธานสภาคณาจารย์แ ละข้าราชการ ขอพิจ ารณาและปรึก ษา
ผู้บริหารและจัดทาบั นทึกเสนอผู้บริหารต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๑. อาจารย์ชัย วุฒิ เทโพธิ์ กรรมการ สอบถาม เกณฑ์การโอนย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย
ระหว่างมหาวิทยาลัย
อาจารย์จิต เจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์แ ละข้า ราชการ ชี้แ จง เกณฑ์ก าร
โอนย้ายพนัก งานมหาวิท ยาลัย เนื่อ งจากสัญ ญาจ้างพนัก งานมหาวิท ยาลัยของแต่ล ะมหาวิท ยาลัยค่อ นข้า ง
แตกต่างกัน จึงทาให้การโอนย้ายค่อนข้างซับซ้อน หลายขั้นตอน
๒. อาจารย์ศิริว รรณ กาแพงพัน ธ์ กรรมการ นาเสนอ ผลการสอบถามความคิดเห็น ของ
นักศึกษาเพื่อสะท้อนปัญหาในด้านต่าง ๆ ในการบริการของบุคลากรและหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
๓. นางสาวสุภัท รา อภิช าติ กรรมการ นาเสนอ ความคืบ หน้า ของการพิจ ารณาแก้ไ ข
ข้อบังคับกองทุนสารองเลี้ยงชีพ เนื่องด้วยมีบุคลากรที่ ลาออกจากกองทุนสารองเลี้ยงชีพแต่ไม่ได้ลาออก จาก
งาน ซึ่ง ผิด วัต ถุป ระสงค์จัด ตั้ง กองทุน สารองเลี้ย งชีพ เพื่อ เป็น สวัส ดิก าร และห ลัก ประกัน แก่ลูก จ้า ง หรือ
พนักงานเมื่อออกจากงาน ทุพพลภาพ ปลดเกษียณ หรือถึงแก่กรรม ขณะนี้ข้อบังคับกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ผ่า นการพิจ ารณาจากคณะกรรมการบริห ารมหาวิท ยาลัย และจะนาเข้า ที่ป ระชุม สภามหาวิท ยาลัย เพื่อ
พิจารณาต่อไป

-๖๔. อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์ แ ละข้าราชการ นาเสนอ ขอแสดง
ความเสียใจกับ นางสาวนรีกานต์ ภูมิคงทอง กรรมการ ที่บิดาเสียชีวิต
๕. อาจารย์จิตตรี จิตแจ้ง กรรมการและเลขานุการ แจ้งกาหนดการประชุมสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ วันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้อง สสร.๓๐๒ ชั้น ๓
อาคารส่งเสริมการเรียนรู้
ที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.
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