รายงานการประชุม
สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒
วันพุธที่ ๑๑ กันยายน 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. อาจารย์จิตตรี
๙. ว่าที่ร้อยตรี หญิง เพียงใจ
๑๐. นายชูศักดิ์

ศรขวัญ
บัวฉุน
อ่วมน้อย
กาแพงพันธ์
วงศ์จันทร์
อภิชาติ
ภูมิคงทอง
พละกุล
เสือเอก
ขันธชาติ

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
๑. อาจารย์ศุภมัย
๒. อาจารย์ชัยวุฒิ

พรหมแก้ว
เทโพธิ์

กรรมการ
กรรมการ

ลาศึกษาต่อ
ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้ตรวจสอบคณะกรรมการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ มาครบองค์ประชุมจึงกล่าวเปิดประชุมและดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม
ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑. อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเ ชิญเป็นวิทยากรพิเศษ เรื่อง “เงินเดือนและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย
และความคืบหน้ากรณี ๘% ของข้าราชการ” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์
อาคารบู รณมงคล(อาคาร ๓๒) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หั นตรา
โดยการประชุ ม เกี่ ย วกั บ สวั ส ดิ ก ารพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย และกองทุ น พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ของพนั ก งาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
๒. อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เชิญประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นวิทยากรโครงการ “ประชาคมการปรับเงินค่าจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย ๑.๕ และ ๑.๗” ในวันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมหมื่นจง ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

-๒๓. นางสาวสุภัทรา อภิชาติ กรรมการ นาเสนอ มหาวิทยาลัยจัดให้มีสวัสดิการประกันสุขภาพ
กลุ่มสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยความคุ้มครองของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด
(มหาชน) สิ้ นสุดความคุ้มครอง ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ เพื่ อให้ การคุ้มครองมีความต่อเนื่อง มหาวิทยาลั ยได้
ดาเนิ นการจั ดท าประกั นสุ ขภาพกลุ่ ม ความคุ้ มครองของบริษั ท เอไอเอ จ ากั ด เริ่มความคุ้ มครองตั้งแต่ วันที่ ๑๐
กันยายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓
๔. อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เชิญชวนคณะกรรมการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ ร่วมบริจาคปัจจัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
๕. อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอ มหาวิทยาลัย
ดาเนิ น การ (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลั ย เรื่อง หลั กเกณฑ์ การเบิ กเงิน สวัส ดิการแบบยืดหยุ่ นส าหรับพนั กงาน
มหาวิทยาลัย จากกองทุน สวัสดิการพนั กงานมหาวิทยาลัย ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.)
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒
อาจารย์จิตตรี พละกุล กรรมการและเลขานุการ นาเสนอ รายงานการประชุมสภาคณาจารย์
และข้าราชการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ วันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ จานวน ๗ หน้า
มติที่ประชุม รับรอง รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ โดยไม่
มีข้อแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ มติ ที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ งที่ ๑๐/๒๕๖๒ (ข้ อ มู ล ส าเนาจากส านั ก งาน
สภามหาวิทยาลัย)
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอ ตามที่การ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕
กันยายน ๒๕๖๒ โดยสรุปประเด็นสาคัญเกี่ยวกับคณาจารย์และบุคลากร ดังนี้
๑. สภามหาวิทยาลั ย เห็ นชอบ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. สภามหาวิทยาลัย อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี จานวนทั้งสิ้น
๑๙๗,๑๕๘,๔๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
ทั้งนี้ ๑) งบประมารรายจ่ายจากทุนสนับสนุนวิจัยจากภายนอก จานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐
บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ ๙๐ ของรายได้รับจริง และ ๒) งบประมาณรายจ่ายบริการวิชาการ
ที่ได้รับการสนับสนุนจากภายนอก จานวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ ๘๐
ของรายได้รับจริง

-๓๓. สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามข้อ ๘ ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้
๓.๑ อธิการบดี
อธิการบดี
๓.๒ รองอธิการบดี (รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี)
รองประธานกรรมการ
๓.๓ คณบดีคณะครุศาสตร์
กรรมการ
๓.๔ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการ
๓.๕ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กรรมการ
๓.๖ ผู้ทรงคุณวุฒิบุคคลภายนอก (นายชัยรัช ปลิวมา) กรรมการ
๓.๗ ผู้ทรงคุณวุฒิบุคคลภายนอก (นายสุพจน์ เกิดสุวรรณ์) กรรมการ
๓.๘ ผู้ทรงคุณวุฒิบุคคลภายนอก (ผศ.ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง) กรรมการ
๓.๙ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการ
๓.๑๐ ผู้อานวยโรงเรียนสาธิต
กรรมการและเลขานุการ
๓.๑๑ รองผู้อานวยการโรงเรียนสาธิต (อาจารย์ ดร.เลอลักษณ์ โอทกานนท์) ผู้ช่วยเลขานุการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒
ที่ประชุม รับทราบ มติทปี่ ระชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ ร้องเรียนขอความเป็นธรรม กรณีพฤติกรรมผู้บริหารกลั่นแกล้งผู้ใต้บังคับบัญชา(ลับ)
คณะกรรมการพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ควรจัดทาบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารพิจารณาดาเนินการเพื่อไกล่เกลี่ยกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
มติคณะกรรมการ เห็นชอบ ให้จัดทาบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารพิจารณาดาเนินการเพื่อ
ไกล่เกลี่ย หารือกับ ผู้ที่เกี่ย วข้อ งให้เกิด ความเข้าใจที่ต รงกัน โดยมอบอาจารย์จิต ตรี พละกุล กรรมการและ
เลขานุการ ดาเนินการ
๕.๒ ข้อเสนอแนะ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ก ารให้ทุนสนับสนุนการศึกษานอกเวลาราชการ
อาจารย์จิต เจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอ ตามที่
การประชุมคณบดีสัญจร มีความเห็นว่าพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ที่ ประสงค์ขอลาศึกษาต่อในระดับ
ปริญ ญาโท และระดับ ปริญ ญาเอก นอกเวลาราชการและได้รับ การอนุมัติจ ากมหาวิท ยาลัย ควรได้รับ การ
สนับ สนุน จากมหาวิท ยาลัย ตามประกาศมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถัม ภ์ เรื่อ ง
หลักเกณฑ์การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาหรือฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงนาเสนอต่อคณะกรรมการสภาคณาจารย์
และข้าราชการเพื่อพิจารณา

-๔คณะกรรมการพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. มหาวิทยาลัย สนั บ สนุน ทุนการศึกษากับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ที่ ประสงค์
ลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก และได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
๒. ควรจัดทาบั น ทึกข้อความข้อเสนอแนะผู้บริห ารพิจารณาเกี่ยวกับการมอบทุนสนับสนุน
การศึกษากับ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ที่ประสงค์ลาศึกษาต่อเป็นตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถัมภ์ จั งหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ ทุนส่งเสริมการการศึกษาหรือ
ฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๔๘
มติคณะกรรมการ เห็นชอบ ดาเนินการจัดทาบันทึกข้อความขอความเห็นผู้บริหารเกี่ยวกับ
การมอบทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก กับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ที่ได้รับ
การอนุมัติจ ากอธิก ารบดี ให้เป็น ไปตามประกาศมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถัม ภ์
จังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลัก เกณฑ์การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาหรือฝึก อบรม พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมอบอาจารย์
จิตตรี พละกุล กรรมการและเลขานุการ ดาเนินการ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๑. อาจารย์ ชั ย วุ ฒิ เทโพธิ์ กรรมการ สอบถาม เมื่ อ คณะกรรมการสภาคณาจารย์ แ ละ
ข้าราชการ หมดวาระวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ คณะกรรมการยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหรือไม่
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชี้แจ้ง ตามที่ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙ ให้มีคณะกรรมการเลือกตั้งคณะหนึ่ง ซึ่งอธิการบดีแต่งตั้ง ประกอบด้วย คณาจารย์ประจาและ
ข้ า ราชการจ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า ห้ า คน ด าเนิ น การเลื อ กตั้ ง ประธานและกรรมการตามข้ อ ๔ ให้ แ ล้ ว เสร็ จ
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประธานและกรรมการตามข้อ ๔ พ้นจากตาแหน่งวาระ
การเลือกตั้ง 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 ให้ใช้วิธีการจับฉลากเฉพาะผู้ที่ได้รับคะแนนเท่ากัน
ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ประธานหรือกรรมการพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ ให้อธิการบดีประกาศ
ให้ผู้ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งในประเภทเดียวกันกับผู้ที่พ้นจากตาแหน่งในลาดับถัดไปเข้าดารงตาแหน่งแทน หาก
ไม่มีผู้ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งในลาดับถัดไป ให้ดาเนินการเลือกตั้งซ่อมภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประธานหรือ
กรรมการผู้นั้นพ้นจากตาแหน่ง เว้นแต่วาระการดารงตาแหน่งของประธานหรือกรรมการจะเหลืออยู่น้อยกว่าเก้า
สิบวัน จะไม่ดาเนินการให้มีผู้ดารงตาแหน่งแทนก็ได้
ให้ผู้ที่เข้าดารงตาแหน่งประธานหรือกรรมการตามวรรคหนึ่งอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่
เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

-๕ในกรณีที่ประธานหรือกรรมการพ้นจากตาแหน่ง แต่ยังมิได้ดาเนินการให้ได้มา ซึ่งประธาน
หรือกรรมการใหม่ ให้สภาคณาจารย์และข้าราชการอันประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า
จะได้มปี ระธานหรือกรรมการใหม่แล้ว
๒. อาจารย์ศิริวรรณ กาแพงพันธ์ กรรมการ สอบถาม การเขียนแฟ้มสะสมผลงานและแบบ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ รอบ ๒ (๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) สาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ที่มี
รายวิชาระหว่างภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๑ ควรระบุระยะเวลาอย่างไร
นางสาวสุภัทรา อภิชาติ กรรมการ ชี้แจง การเขียนแฟ้มสะสมผลงานและแบบประเมินผล
สัมฤทธิ์ รอบ ๒ (๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) สาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สามารถนา
รายวิ ช าที่ ส อนในภาคการศึ ก ษา ๒/๒๕๖๑ ระบุ ในแฟ้ ม สะสมผลงานและแบบประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ รอบ ๒
(๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) ได้
๓. อาจารย์จิตตรี พละกุล กรรมการและเลขานุการ แจ้งกาหนดการประชุมสภาคณาจารย์
และข้าราชการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ วันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้อง สสร.๓๐๒ ชั้น ๓
อาคารส่งเสริมการเรียนรู้
ที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุมเวลา ๑๕.๔๕ น.
นายตฤณพิสิษฐ์ พันธ์นาเหนือ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
อาจารย์จิตตรี พละกุล
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

