รายงานการประชุม
สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒
วันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม 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. นางสาวสุภัทรา
๗. นางสาวนรีกานต์
๘. อาจารย์ชัยวุฒิ
๙. อาจารย์จิตตรี
๑๐. ว่าที่ร้อยตรี หญิง เพียงใจ
๑๑. นายชูศักดิ์

ศรขวัญ
บัวฉุน
อ่วมน้อย
กาแพงพันธ์
วงศ์จันทร์
อภิชาต
ภูมิคงทอง
เทโพธิ์
พละกุล
เสือเอก
ขันธชาติ

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
๑. อาจารย์ศุภมัย

พรหมแก้ว

กรรมการ

ลาศึกษาต่อ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๔๐ น.
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้ตรวจสอบคณะกรรมการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ มาครบองค์ประชุมจึงกล่าวเปิดประชุมและดาเนินการ ประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑. เข้ าร่ วมการประชุ มสั มมนาทางวิ ชาการ เรื่ อง ทิ ศทางนโยบายกระทรวงการอุ ดมศึ กษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กับภารกิจมหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นส่วนราชการในการพัฒนาท้องถิ่นและการ
ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) สมัยสามัญประจาปี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ระหว่าง
วันที่ ๒๒ – ๒๔ สิ งหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้ องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ
(อาคาร ๑๕ ชั้น ๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
๒. การร่วมประชุมเลือกบุคคลเพื่อเสนอชื่อเป็นผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมราชนครรินทร์ ชั้น ๕ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
โดยวิธีการเสนอชื่อบุคคลและเลือกตั้งโดยตรงอย่างเปิดเผย ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ อาจารย์จิตเจริญ ศรขวั ญ
ประธานสภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ เพื่ อ เป็ น ผู้ แ ทนไปคั ด เลื อ กคณะกรรมการข้ า ราชการพ ลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา

-๒๓. การเข้าร่วมประชุมเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “ทิศทางการปฏิบัติงานของ ทปสท. ร่วมกับ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒”
เมื่อวันที่ ๒๕ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้อง สสร.๓๐๒ ชั้น ๓ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้
๔. ร่วมต้อนรับคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จานวน ๙ ราย เข้าศึกษาดูงานการดาเนินงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อพัฒนา สภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันจัน ทร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องสสร.
๓๐๒ ชั้น ๓ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้
๕. ประกาศมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถัม ภ์ จังหวัด ปทุ มธานี
ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่ม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๘ “ให้ประธานและ
กรรมการตามข้อ ๔ มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสองปี นับแต่วันเลือกตั้งเป็นต้นไป และอาจได้รับเลือกตั้งอีก
ได้ แต่จะดารงตาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ ” โดยคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครบวาระ
การดารงตาแหน่ง ในวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
๖. การปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยฯ เกี่ยวกับสิทธิพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดโรงเรียน
สาธิต ให้ มี ค วามเท่ าเที ย บกั บ พนั ก งานมหาวิท ยาลั ย สั งกั ด มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒
อาจารย์จิตตรี พละกุล กรรมการและเลขานุการ นาเสนอ รายงานการประชุมสภาคณาจารย์
และข้าราชการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จานวน ๖ หน้า
คณะกรรมการพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังนี้
๑. หน้ า ๒ วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ ท ราบ เพิ่มข้อความ “๕. อาจารย์จิต ตรี พละกุล
กรรมการและเลขานุการ ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ภาคพิเศษ (เสาร์ – อาทิตย์) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิช าสิ่ งแวดล้ อ มศึ ก ษา ณ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถั ม ภ์ จั งหวัด ปทุ ม ธานี
เป็นเวลา ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ ถึง ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕”
๒. หน้าที่ ๓ ข้อ ๔.๑ บรรทัดที่ ๑ “หลักสุตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ” แก้ไขเป็น “หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต”
๓. หน้าที่ ๔ วาระ ๔.๒ บรรทัดที่ ๗ “ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตรสาธารณสุข ศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการ ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตร” ตัดข้อความ “ สังกัดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การ ตาแหน่งอาจารย์” และบรรทัดที่ ๘ “สาธารณสุขศาสตราบัณฑิต” แก้ไขเป็น “สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต”
๔. หน้าที่ ๕ บรรทัดที่ ๒ “ ซึ่งเป็นไปตามแผนบริหารและพัฒ นาบุคลาการ” แก้ไขเป็น “ซึ่ง
เป็นไปตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร” และบรรทัดที่ ๗ “ มหาวิทยาลัย สายสนับสนุน เพื่อต่อสัญญาจ้างก
พนักงานมหาวิทยาลัย” แก้ไขเป็น “มหาวิทยาลัย สายสนับสนุน เพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย”
มติ ที่ ป ระชุ ม รั บ รอง รายงานการประชุม สภาคณาจารย์ และข้าราชการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒
โดยปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ การพัฒนาศูนย์สระแก้ว

-๓อาจารย์ชัยวุฒิ เทโพธิ์ กรรมการ นาเสนอ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชู ป ถั มภ์ สระแก้ ว ยื่ น หนั งสื อ แสดงความประสงค์ ถึ งผู้ ว่ าราชการจั งหวั ดสระแก้ ว กรณี ขอถอนสภาพที่ ดิ น
สาธารณประโยชน์ บ้านทุ่งพระ บางส่วน ตามหลักฐานหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง (นสล.) เลขที่ สก ๐๒๓๖(๐๑๒๑)
ตาบลท่าเกษม อาเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว เนื้อที่ประมาณ ๖๑๕ ไร่ ๒ งาน ๕๑ ตารางวา ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่ น ดิ น ส าหรั บ พลเมื องใช้ ป ระโยชน์ ร่ วมกั น เพื่ อด าเนิ น การก่ อสร้ างอาคารอ านวยการ อาคารเรี ยนทางด้ าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสานักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว ได้ตรวจสอบกรณี ดังกล่าวเรียบร้อยแล้วปรากฏว่า
มหาวิทยาลัยดาเนินการไม่ครบถ้วน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการปฏิบัติ เกี่ยวกับการถอนสภาพ การ
จัดขึ้นทะเบียนและการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๐
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว ได้ประสานงาน
กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อขอความเห็นจากที่ประชุมสภาองค์กรท้องถิ่น และจัดกระบวนการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน พร้อมจัดทาบันทึกข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัย กับคณะกรรมการตัวแทนชุมชนท่าพระ แต่ยัง
มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอใช้ที่ดินและเส้นทางคมนาคม จึงยังไม่สามารถลงนามในบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือได้ หากมีความจาเป็นที่ต้องดาเนินการเร่งด่วนในการใช้ประโยชน์ที่ดินก่อนดาเนินการถอนสภาพที่ดิน ขอให้
ดาเนินการยื่นคาขออนุญาตตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
ในขณะนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว อยู่ระหว่าง
การดาเนินการขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จานวน ๑๓ หน่วยงาน ได้รับการตอบรับมาแล้ว จานวน ๑๑
หน่วยงาน ยังคงเหลือหน่วยงานที่ยังไม่ได้ตอบรับ จานวน ๒ หน่วยงาน ได้แก่ ที่ว่าการอาเภอสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
และองค์การบริหารส่วนตาบลท่าเกษม จังหวัดสระแก้ว เนื่องจากอยู่ระหว่างดาเนินการกระบวนการรับฟังความเห็น
ของประชาชน และคณะกรรมการตัวแทนบ้านทุ่งพระ
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ มติ ที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ ๙/๒๕๖๒ (ข้ อ มู ล ส าเนาจากส านั ก งาน
สภามหาวิทยาลัย)
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอ ตามที่การ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวัน พฤหัสบดีที่ ๑
สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยสรุปประเด็นสาคัญเกี่ยวกับคณาจารย์และบุคลากร ดังนี้
๑. สภามหาวิทยาลัย อนุมัติปริญญาบัตร นักศึกษาเต็มเวลา จันทร์ – ศุกร์ และนักศึกษา
เต็มเวลา เสาร์ – อาทิตย์ ที่เรียนครบตามหลักสูตรและมีคุณสมบัติสาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา รวมจานวนทั้งสิ้น ๖๙๑ คน ทั้งนี้ ผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ให้มีผลตั้งแต่ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ให้มีผลตั้งแต่
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดดังนี้
ระดับปริญญาตรี จานวน ๖๘๓ คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
จานวน ๑๑๓ คน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
จานวน ๑๖๑ คน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
จานวน ๑๒๖ คน
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
จานวน ๒๕ คน
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
จานวน ๒ คน

-๔หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
จานวน ๔ คน
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
จานวน ๗๘ คน
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
จานวน ๓๘ คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
จานวน ๑ คน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
จานวน ๗๙ คน
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
จานวน ๕๖ คน
ระดับปริญญาโท จานวน ๕ คน
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จานวน ๕ คน
ระดับปริญญาเอก จานวน ๓ คน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
จานวน ๑ คน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
จานวน ๒ คน
๒. สภามหาวิ ทยาลั ย เห็ น ชอบการปรั บ ปรุ งหลั กสู ตรเล็ กน้ อย (สมอ.๐๘) หลั กสู ต ร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘
๓. สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการปรับลดจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์
ผู้ รั บ ผิ ดชอบหลั กสู ต ร ของหลั ก สู ต รครุ ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการบริห ารการศึ กษาหลั ก สู ต รปรับ ปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๖ และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
(เป็นหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให้ปิดหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม
๒๕๖๑) ปรับลดจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรจาก ๕ คน เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร ๒ คน และให้นาเสนอต่อ
สานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่ อพิจารณาต่ อไป ทั้งนี้ให้ ทั้ งสองหลั กสู ตรดูแลนักศึกษาที่คงค้างอยู่
จนสาเร็จการศึกษา
๔. สภามหาวิท ยาลั ย เห็ น ชอบแต่ งตั้ งคณาจารย์ ป ระจ ามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ จานวน ๓ คน ดังนี้
๔.๑ แต่งตั้ง อาจารย์ ดร.ชมัยภรณ์ ถนอมศรีเดชชัย อาจารย์สังกัดวิทยาลั ย
นวัตกรรมการจัดการ ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา ๖๑๐๒ รัฐประศาสนศาสตร์ ตั้งแต่วันที่
๑๑ กันยายน ๒๕๖๐
๔.๒ แต่งตั้งอาจารย์ ดร.สุภณิดา พัฒธร อาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ให้ ดารงตาแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา ๑๘๐๙ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ตั้งแต่วันที่ ๒๓
มีนาคม ๒๕๖๒
๔.๓ แต่ งตั้ งอาจารย์ อั ญ ชั ญ ยุ ติ ธรรม อาจารย์ สั งกั ดคณะมนุ ษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา ๖๗๐๘ กฎหมายธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒
ที่ประชุม รับทราบ มติทปี่ ระชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒
๔.๒ มติ ค ณะกรรมการบริห ารงานบุค คลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.) (สาเนา
เอกสารจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย)
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้ าราชการ นาเสนอ ตามที่การ
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐
กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยสรุปประเด็นสาคัญที่เกี่ยวเนื่องกับคณาจารย์และบุคลากร ดังนี้

-๕๑. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.) เห็นชอบ อนุมัติ
หลั ก สู ต รการพั ฒ นาบุ ค ลากรของมหาวิท ยาลั ย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ ด าเนิ น การตาม
ข้อเสนอแนะของ ก.บ.พ.
๒. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.) เห็นชอบ (ร่าง)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัง หวัดปทุมธานี เรื่อง การอนุญาตให้พนักงาน
มหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่น พ.ศ. ... และ (ร่าง) สัญญาอนุญาตให้บุคลากรไปปฏิบัติงานที่หน่วยอื่น
โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ ก.บ.พ.
๓. คณะกรรมการบริห ารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.) เห็ นชอบ ไม่
อนุมัติกรอบอัตรากาลังพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์ จานวน ๑ อัตรา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะดาเนินการสรรหาอาจารย์ประจาหลักสูตรจากหน่วยงานอื่น
เพื่อให้ครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมอบหมายรองศาสตราจารย์ศศินันท์
เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี ดาเนินการตามข้อเสนอแนะของ ก.บ.พ.
๔. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.) เห็นชอบอนุมัติ
ต่อสัญญาจ้างนางสาวจินตนา จันทร์ศิริ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ลักษณะพนักงานชั่วคราว กรณีอายุ
๖๐ ปีขึ้นไป ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดหลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คุณวุฒิการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดผลและประเมินผล อัตราค่าจ้างรายเดือน ๒๖,๒๕๐ บาท เงินประจา
ตาแหน่งทางวิชาการ ๕,๖๐๐ บาท และเงินตอบแทนเงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ ๕,๖๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมีเงื่อนไขมอบหมายให้เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
ทั้งนี้ ค่าตอบแทนเงินประจาตาแหน่งทางวิชาการจะได้รับเมื่อมีผ ลงานสมบู รณ์ ตาม
เกณฑ์ที่กาหนดในประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเบิก
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้างสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.
๒๕๖๐
๕.คณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลของพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย (ก.บ.พ.) มี ม ติ เรื่ อ ง
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ขออนุญาตลาศึกษาระดับปริญญาเอก จานวน ๒ ราย ดังนี้
๕.๑ เห็นชอบอนุมัติให้นางสาวสุนันทา ศรีโสภา พนักงานมหาวิทยาลัย สาย
วิชาการ ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ณ
คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในเวลาราชการเต็มเวลา เป็นเวลา ๓
ปี ตั้งแต่วัน ที่ ๕ สิ งหาคม ๒๕๖๒ ถึงวัน ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นไปตามแผนบริห ารและพัฒ นาบุ คลากร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ทั้งนี้ต้องไม่กระทบอัตรากาลัของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๕.๒ เห็นชอบอนุมัติให้นางสาวรัตนาภรณ์ อาษา พนักงานมหาวิทยาลัย สาย
วิชาการ ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ ลาศึ ก ษาต่ อ ระดับ ปริ ญ ญาเอก หลั ก สู ต รปรัช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสั งคมศาสตร์ก ารแพทย์ แ ละ
สาธารณสุ ข ณ ภาควิช าสั งคมและสุ ขภาพ คณะสั งคมศาสตร์และมนุษ ย์ศาสตร์ มหาวิทยาลั ยมหิ ดล ในเวลา
ราชการเต็มเวลา เป็นเวลา ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นไปตามแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ต้องไม่กระทบอัตรากาลังของคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ โดยมีเงื่อนไข เนื่องจากผลสอบ VRU GRAD ENGLISH TEST สอบผ่านแต่หมดอายุและผลสอบ
TEFL Paper ไม่ผ่านตามเกณฑ์ ดังนั้น นางสาวรัตนาภรณ์ อาษา จะต้องยื่นผลสอบภาษาอั งกฤษตามคุณสมบัติข้อ

-๖๗ (๕) แห่ งประกาศมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถัมภ์ จั งหวัด ปทุม ธานี เรื่อง กาให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยไปศึกษาหรือฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๕๘ ก่อนไปศึกษาต่อ
๖. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.) เห็นชอบอนุญาต
ให้นายอิสรา นามตาปี พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดงานศูนย์ภาษา ลาไปปฏิบัติงาน
ณ University of Washington เมื อ งซี แ อตเทิ ล มลรั ฐ วอชิ ง ตั น สหรั ฐ อเมริ ก า โดยไปปฏิ บั ติ ง านสอน ณ
ต่างประเทศ ในเวลาราชการเต็มเวลา เป็นเวลา ๑๐ เดือน ๒๔ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๐
กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยให้ดาเนินการตามข้อเสนอแนะของ ก.บ.พ.
ที่ประชุม รับทราบ มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.)
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ ข้อเสนอแนะ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จั งหวัด ปทุ มธานี เรื่ อง แนวปฏิ บั ติ ในการเบิ กเงิน ค่า ตอบแทนนอกเหนือจากเงิน ค่า จ้า ง ส าหรั บพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๐
อาจารย์จิตตรี พละกุล กรรมการและเลขานุการ นาเสนอ เนื่องจากมีข้อสอบถามจาก
อาจารย์ที่ประสงค์ส่งผลงานทางวิชาการโดยจะได้รับค่าตอบแทน ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูป ถัมภ์ จั งหวัดปทุมธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการเบิกเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้าง
สาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๘ พนักงานมหาวิทยาลัย
ที่ประสงค์ส่งผลงานทางวิชาการให้คณะกรรมการพิจารณาเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน ให้ส่งผลงานทางวิชาการที่
คณะกรรมการวิช าการคณะภายในวั น ที่ ๓๑ สิ งหาคม ของวงรอบปี งบประมาณที่ ป ระเมิ น และข้ อ ๑๑ ให้
คณะกรรมการ พิจารณาผลงานทางวิชาการของพนักงานมหาวิ ทยาลัยที่ได้รับจากคณะกรรมการวิชาการคณะ ให้
แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนของวงรอบปีงบประมาณที่ประเมิน และหากคณะกรรมการมีมติเป็นประการใดแล้ว
ให้เลขานุการของคณะกรรมการแจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามมติคณะกรรมการต่อไป ในกรณีที่
คณะกรรมการอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน ให้การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนมีผลย้อนหลังภายในปีงบประมาณ
ที่ประเมิน มีข้อความบางส่วนตามประกาศดังกล่าวควรปรับปรุงแก้ไข จึงนาเสนอต่อคณะกรรมการสภาคณาจารย์
และข้าราชการเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ควรกาหนดกรอบระยะเวลาการดาเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ
ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
๒. ควรเพิ่มข้อความต่อท้ายข้อ ๘ “กรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ได้ตาแหน่งทาง
วิชาการ หลังจากวงรอบปีงบประมาณที่ประเมินสามารถ”
มติค ณะกรรมการ เห็นชอบ ให้กาหนดกรอบระยะเวลาและขั้น ตอนการดาเนิน งานของ
คณะกรรมการวิชาการภายในคณะ และคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ ของพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิช าการ ให้ช ัด เจน และเพิ ่ม ข้อ ความต่อ ท้า ย ข้อ ๘ โดยมอบหมายให้ อาจารย์จ ิต เจริญ ศรขวัญ
ประธานสภาคณาจารย์ ดาเนิน การศึกษารายละเอีย ดประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการเบิกเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้าง สาหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ และข้าราชการ ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๐

-๗ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๑. อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอ กระบวนการ
ปฏิบัติงานในรูปแบบของ SOP (Standard Operating Procedure) มาตรฐานการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน
เพื่อกาหนดกระบวนการดาเนินงานของหน่วยงานที่ชัดเจน ไม่เกินความล่าช้าในการปฏิบัติงานที่ อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อราชการ
๒. อาจารย์ชัยวุฒิ เทโพธิ์ กรรมการ สอบถามความคืบหน้า มติที่ประชุมสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เห็นควรเสนอแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อต่อสั ญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พ.ศ.
๒๕๖๐ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๖๐ และคราวประชุม ครั้งที่
๕/๒๕๖๒ เห็นควรเสนอแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง แนวทางและเกณฑ์การผ่านการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เข้าสู่สัญญา
จ้างพนักงานมหาวิทยาลัยระยะที่สี่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการในขั้นตอนใด
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชี้แจง ตามที่สภาคณาจารย์
และข้าราชการ มีมติที่ประชุมในคราวประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ และครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เห็นควรเสนอให้มหาวิทยาลัย
แก้ไขประกาศดังกล่าว สภาคณาจารย์และข้าราชการได้จัดทาบันทึกเสนอผู้บริหารและนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยแล้ว โดยขณะนี้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ของพนักงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.) ขณะนี้อยู่ระหว่างการกาหนดวิธีการและขั้นตอนการอบรมและการสอบ
๔. อาจารย์ ชั ย วุฒิ เทโพธิ์ กรรมการ สอบถาม เกณฑ์ ก ารสมั ค รเพื่ อ เป็ น คณะกรรมการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชี้แจง หลักเกณฑ์การ
สมัครเพื่อเป็นคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยถือปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้ วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
๕. อาจารย์จิตตรี พละกุล กรรมการและเลขานุการ แจ้งกาหนดการประชุมสภาคณาจารย์
และข้าราชการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ วันพุธที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้อง สสร.๓๐๒ ชั้น ๓
อาคารส่งเสริมการเรียนรู้
ที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุมเวลา ๑๕.๔๕ น.
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