รายงานการประชุม
สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
วันพุธที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม สสร.๓๐๒ ชั้น ๓ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้
------------------------------------------------------รายนามผู้มาประชุม
๑. รศ.ดร.อรสา
๒. ผศ.ดร.ทัศพร
๓. อ.ชัยวุฒิ
๔. ผศ.ฐาปนา
๕. ผศ.ชวาลา
๖. ผศ.ดร.ณพัฐอร
๗. อ.ณัฐพล
๘. น.ส.ศิริวรรณ
๙. น.ส.กมลรัตน์
๑๐. นายมานพ
๑๑. นายแทนคุณ
๑๒. อ.ดร.นิติกร
๑๓. ว่าที่ ร.ต.หญิง เพียงใจ

จรูญธรรม
ชูศักดิ์
เทโพธิ์
จ้อยเจริญ
ละวาทิน
บัวฉุน
สิทธิพราหมณ์
สุขแซว
ยอดหาญ
สุขสุเดช
วงค์ษร
อ่อนโยน
เสือเอก

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

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๔ น.
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้ตรวจสอบคณะกรรมการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ พร้อมทั้งให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (COVID – 19) โดยก่อนการประชุมได้ดาเนินการวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และจัดที่
นั่งประชุมห่างอย่างน้อย ๑ เมตร ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เมื่อคณะกรรมการ
มาครบองค์ป ระชุม จึ งขอเพิ่มวาระการประชุม ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา วาระที่ ๔.๒ ประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานในการจัดการศึกษา เต็มเวลา จันทร์ - ศุกร์
พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงกล่าวเปิดประชุมและดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑. สภามหาวิทยาลัย แต่งตั้ง รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ด ารงต าแหน่ ง กรรมการ ในคณะกรรมการอุ ท ธรณ์ แ ละการร้ อ งทุ ก ข์ (ก.อ.ม.) มี ผ ลตั้ ง แต่ วั น ที่ ๕ มี น าคม
พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. สภามหาวิทยาลัย แต่งตั้ง รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ด ารงต าแห น่ งกรรมการ ใน ค ณ ะกรรม การกองทุ น พั ฒ น านั กศึ ก ษ า มี ผลตั้ ง แต่ วั น ที่ ๖ มี น าค ม
พ.ศ. ๒๕๖๓

๒
๓. สภามหาวิทยาลัย แต่งตั้ง รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์แ ละข้าราชการ
ดารงตาแหน่งกรรมการ ในคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ มีผลตั้งแต่วันที่ ๕
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
๔. ขอความร่ ว มมื อ คณะกรรมการเป็ น สื่ อ กลางในการตอบค าถาม จากบุ ค ลากรภายใน
มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับนโยบายและมาตรการ การเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาด จากโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
อ.ดร.นิติกร อ่อนโยน กรรมการและเลขานุการ นาเสนอ รายงานการประชุมสภาคณาจารย์
และข้าราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ จานวน ๑๔ หน้า
คณะกรรมการพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. หน้ าที่ ๑ ระเบี ยบวาระที่ ๑ ข้อที่ ๑ บรรทัดที่ ๓ “... และระเบียบวาระการประชุมที่
ประชุมสภาคณาจารย์และ...” แก้ไขเป็น “...และการประชุมที่ประชุมสภาคณาจารย์และ...”
๒. หน้าที่ ๑๒ บรรทัดที่ ๑๖ “... เครื่องหมายอินทรธนู อ่อนของข้าราชากร ...” แก้ไขเป็น
“... เครื่องหมายอินทรธนูอ่อนของข้าราชการ ...”
๓. หน้าที่ ๑๓ ระเบียบวาระที่ ๕ ข้อที่ ๑ บรรทัดที่ ๙ “ ทั้งนี้ ไม่ระเบียบวาระสื บเนื่อง ...”
แก้ไขเป็น “ทั้งนี้ ไม่มีระเบียบวาระสืบเนื่อง ...”
มติ ที่ ป ระชุ ม รั บ รองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้ าราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
โดยปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๓.๑ ข้อสังเกตเครื่องหมายอินทรธนูแข็งพนักงานมหาวิทยาลัย
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอ ตามที่สภาคณาจารย์
และข้าราชการ ได้ทาหนังสือข้อสังเกตเครื่องหมายอินทรธนูแข็งพนักงานมหาวิทยาลัย เสนอต่อมหาวิทยาลัยไป
แล้ ว เมื่อ วัน ที่ ๖ มีน าคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่ งมหาวิท ยาลั ย ได้ รับทราบข้ อสั งเกตและมอบหมายให้ ผู้ อ านวยการ
สานักงานอธิการบดีพิจารณาดาเนินการ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น
ทั้งนี้ สภาคณาจารย์และข้าราชการ จะรอผลการดาเนินการจากสานักงานอธิการบดี เมื่อมี
ความก้าวหน้าอย่างไร จะนามาเสนอต่อที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการต่อไป
ที่ประชุม รับทราบ
๓.๒ ข้อสังเกต (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี เรื่อง วิธีคิดภาระงานของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓
รศ.ดร.อรสา จรู ญ ธรรม ประธานสภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ น าเสนอ ตามที่ ส ภา
คณาจารย์ได้จัดทาบันทึกข้อความสรุปประเด็นข้อสังเกต (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชู ป ถัมภ์ จั งหวัด ปทุ มธานี เรื่อ งวิธีคิด ภาระงานของผู้ ดารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ รอง

๓
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ และเสนอต่อมหาวิทยาลัยพิจารณาเรียบร้อยแล้ว และผู้บริหารมี
ความเห็นมอบผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดาเนินการรวบรวมประเด็นข้อสังเกตเกี่ยวกับ
(ร่าง) ประกาศดังกล่าว เพื่อพิจารณาทบทวนและปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะต่อไป ทั้งนี้จะนาเสนอความก้าวหน้า
ให้ทปี่ ระชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการในลาดับต่อไป
ที่ประชุม รับทราบ
๓.๓ การทบทวนประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละอั ต ราการจ่ า ยเงิน สนั บ สนุ น การน าเสนอผลงานวิ จั ย และตี พิ ม พ์
บทความวิจัย ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๕.๑
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอ สืบเนื่องจากการ
ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรมการมีมติ
มอบหมาย อ.นิติกร อ่อนโยน กรรมการและเลขานุการ และอ.ณัฐพล สิทธิพราหมณ์ กรรมการ ดาเนินจัดทาบันทึก
ข้อความเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาทบทวนแก้ไข ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการนาเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพ์
บทความวิจั ย ในวารสารวิช าการระดับ ชาติ หรือนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๕.๑ “เป็น อาจารย์ป ระจาหรือ
นักวิจัย ทั้งที่ป ฏิบัติงานจริงและไม่อยู่ระหว่างการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกทั้งในและนอกเวลาราชการ ”
สามารถขอรับเงินสนับสนุนการนาเสนอผลงานวิจัย ตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
ได้หรือไม่ อย่างไร นั้น
ขณะนี้ การจัดทาบั นทึกข้อความเกี่ยวกับการทบทวนแก้ไขประกาศดังกล่ าว ได้นาเสนอ
มหาวิทยาลัย เรียบร้อยแล้ว โดยผู้บริหารพิจารณามีความเห็ นมอบผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒ นา นาเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยการประชุ มคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย
ครั้ งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ ๒๕ มี น าคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ชอบตามข้ อ เสนอแนะโดยมอบ
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา ทบทวนปรั บ แก้ ไขประกาศดั งกล่ าว เนื่ อ งจากการขอรับ เงิน สนั บ สนุ น การน าเสนอ
ผลงานวิจั ย ตีพิ มพ์ บ ทความวิจัย ในวารสารวิช าการระดับ ชาติ หรือนานาชาติ ไม่เป็น ส่ วนหนึ่ งของการศึกษา
อีกทั้งมหาวิทยาลัยสามารถนับเป็นคะแนนการประกันคุณภาพการศึกษาได้
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ แนวทางการปฏิบัติร าชการของบุค ลากรมหาวิท ยาลัย ในสถานการณ์ก ารแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)
รศ.ดร.อรสา จรูญ ธรรม ประธานสภาคณาจารย์แ ละข้า ราชการ น าเสนอ เนื ่อ งจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคติ ด เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะเกิดการ
ระบาดขั้น รุน แรงในวงกว้างและยืด เยื้อ ยาวนาน อาจส่ง ผลให้มีผู้ติดเชื้อและผู้เสีย ชีวิตจานวนมาก จากการ
ระบาดของโรคดังกล่าว การติดเชื้อค่อนข้างง่ายเนื่องจากติดต่อผ่ านการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศ และสัมผัส
สารคัด หลั ่ง ทั ้ง นี ้อ าจส่ง ผลกระทบต่อ การประชุม สภาคณาจารย์ ค รั้ง ต่อ ไปรวมถึง การปฏิบ ัติร าชากรของ
บุคลากรมหาวิทยาลัย จึงเสนอแนวทางการปฏิบัตราชการต่อคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการเพื่อ
พิจารณา
คณะกรรมการพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. คณะกรรมการควรติดตามสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID – 19) อย่างใกล้ชิด

๔
๒. ควรศึกษาและทาความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุม และค่าอาหารว่าง/
น้าดื่ม ในการประชุมรูปแบบออนไลน์ (Video Conference)
๓. ควรศึกษาการใช้งานโปรแกรม Google Hangouts Meet เพื่อ เตรีย มความพร้อมใน
การประชุมรูปแบบออนไลน์ (Video Conference)
๔. ควรปฏิบัติตนตามนโยบายและมาตรการของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) โดยเคร่งครัด
๕. ควรศึกษานโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work@Home)
๖. ควรจัดทาสรุป ประเด็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากบุคลากรเกี่ยวกับมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID – 19) เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย พิจารณา
๗. ควรจัด ทาข้อ มูล พื้น ฐานที่ชัด เจนด้า นความเสี่ย งของบุค ลากร เช่น การเดิน ทางไป พื้นที่เสี่ยง การเดินทางไปต่างประเทศ
๘. ควรจัด ทาช่อ งทางการประชาสัม พัน ธ์ ข้อ มูล เกี่ย วกับ ประเด็น ข้อ คาถาม – คาตอบ
โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ในเว็บไซต์หรือสื่อประชาสัมพันธ์
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
๙. เพื่อ ให้ก ารดาเนิน การเป็น ไปตามนโยบายจากรัฐ บาล และประกาศมหาวิท ยาลัย ฯ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยควรแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน เกี่ยวกับการ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)
๑๐. ควรพิจารณาจัดทาประกันสุขภาพเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)
ให้กับบุคลากรและนักศึกษา
๑๑. ควรพิจ ารณาปรับ เปลี่ย นระบบการให้บ ริก ารแก่นัก ศึก ษา การสนับ สนุน การเรีย น
การสอน การชาระเงิน การลงทะเบียน การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กองทุนเงินกู้ยืม เพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) หรือการให้บริการอื่น ๆ ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้อง
กับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยที่ปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบออนไลน์แล้ว
มติที่ประชุม เห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ดังนี้
๑. คณะกรรมการควรติดตามสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID – 19) อย่างใกล้ชิด
๒ . ควรศึก ษ าและท าความเข้า ใจเกี ่ย วกับ การเบิก จ่า ยเงิน ค่า เบี ้ย ป ระชุม และ
ค่าอาหารว่าง/น้าดื่ม ในการประชุมรูปแบบออนไลน์ (Video Conference)
๓. ควรศึกษาการใช้งานโปรแกรม Google Hangouts Meet เพื่อ เตรีย มความพร้อมใน
การประชุมรูปแบบออนไลน์ (Video Conference)
๔. ควรปฏิบัติตนตามนโยบายและมาตรการของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) โดยเคร่งครัด
๕. ควรศึกษานโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work@Home)
๖. ควรจัดทาสรุป ประเด็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากบุคลากรเกี่ยวกับมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID – 19) เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัยพิจารณา
๗. ควรจัด ทาข้อ มูล พื้น ฐานที่ชัด เจนด้า นความเสี่ย งของบุค ลากร เช่น การเดิน ทางไป พื้นที่เสี่ยง การเดินทางไปต่างประเทศ

๕
๘. ควรจัด ทาช่อ งทางการประชาสัม พัน ธ์ข้อ มูล เกี่ย วกับ ประเด็น ข้อ คาถาม – คาตอบ
เฉพาะการแพร่ร ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ในเว็บไซต์ห รือสื่อประชาสัมพัน ธ์
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
๙. เพื่อ ให้ก ารดาเนิน การเป็น ไปตามนโยบายจากรัฐ บาล และประกาศมหาวิท ยาลัย ฯ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยควรแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน เกี่ยวกับการ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)
๑๐. ควรพิจารณาจัดทาประกันสุขภาพเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)
ให้กับบุคลากรและนักศึกษา
๑๑. ควรพิจ ารณาปรับ เปลี่ย นระบบการให้บ ริก ารแก่นัก ศึก ษา การสนับ สนุน การเรีย น
การสอน การชาระเงิน การลงทะเบียน การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กองทุนเงินกู้ยืม
เพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) หรือการให้บริการอื่น ๆ ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้อง
กับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยที่ปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบออนไลน์แล้ว
ทั ้ง นี ้ มอบหมายให้ ว่า ที ่ ร.ต.หญิง เพีย งใจ เสือ เอก กรรมการ และผู ้ช ่ว ยเลขานุก าร
ดาเนินการจัดทาบันทึกข้อความเสนอความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย โดยเร็ว
๔.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงาน
ในการจัดการศึกษา เต็มเวลา จันทร์ - ศุกร์ พ.ศ. ๒๕๖๒
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอ ตามที่มหาวิทยาลัย
ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่าย
ค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานในการจัดการศึกษา เต็มเวลา จันทร์ – ศุกร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๐
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ มีข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับ ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในเงื่อนไขเกี่ยวกับ การเบิก
ค่าตอบแทนการสอน ในข้อ ๔ คณาจารย์ประจาที่จะได้รับเงินค่าตอบแทนการสอนเกินกาหนดภาระงานต้องอยู่ใน
หลักเกณฑ์ ดังนี้
๔.๑ ไม่ดารงตาแหน่งผู้บริหารที่ได้รับเงินประจาตาแหน่ง
๔.๒ จานวนคาบการสอนครบ ๑๒ คาบ ใน ๑ ภาคการศึกษา โดยไม่นับรวมรายวิชา
ตามข้อ ๕.๒
๔.๓ ต้องรับผิดชอบสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ของตน ที่สามารถขอกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการได้ไม่น้อยกว่า ๘ คาบต่อภาคการศึกษา ยกเว้นการสอนในรายวิชากลุ่มภาษา
๔.๔ รายวิช าใดที่ น าไปนั บ เป็ น ภาระงานแล้ ว จะไม่ส ามารถน ารายวิ ช านั้ น มาใช้ เบิ ก
ค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานได้
ข้อ ๕ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนเกินกาหนดภาระงานมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
๕.๑ เป็ น หมู่ เรี ย นปกติ ส อนรายวิ ช าตามแผนการเรี ย นปกติ ข องภาคปกติ ทั้ งระดั บ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ที่มีคาสั่งของมหาวิทยาลัย
๕.๒ ไม่เป็นการสอนภาคฤดูร้อน หลักสูตรเสริมพิเศษ กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สหกิจศึกษา ทดลองสอน ฝึกสอน สัมมนา วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ โครงงานและหมู่พิเศษ
๕.๓ รายวิชาใดที่ได้รับค่าสอน หรือค่าตอบแทนแล้วไม่สามารถนามาคิดรวมจานวนคาบ
เพื่อเบิกค่าสอนเกินกาหนดภาระงาน
๕.๔ การนับจานวนคาบในการจ่ายค่าตอบแทนให้นับหมู่เรียนที่มีนักศึกษาลงทะเบียน
มากก่อนให้ครบ ๑๒ ครบ

๖
๕.๕ กรณีสอนเกินกาหนดภาระงานสอนตามข้อ ๔ ให้เบิกค่าสอนได้ไม่เกิน ๖ คาบต่อ
สัปดาห์ ต่อภาคการศึกษา
๕.๖ รายวิชาใดที่มีผู้สอนร่วมให้เฉลี่ ยจานวนคาบสอนก่อนแล้วนาไปนับรวมของแต่ละ
คนจึงนามาคิดค่าสอนเกินกาหนดภาระงาน
๕.๗ ให้เบิกจ่ายตามที่มีการเรียนการสอนจริง
๕.๘ การสอนชดเขยต้องมีคาสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ
๕.๙ สาขาวิชาที่มีจานวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามนโยบายมหาวิทยาลัย อาจารย์ประจา
สาขาวิชา / แขนงวิชา / กลุ่มวิชานั้น ไม่สามารถเบิกค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานได้ ยกเว้ นอาจารย์ประจา
สาขาวิชากลุ่มภาษา
จึงนาเสนอต่อคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ควรศึกษาเงื่อนไขการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ข้อ ๔ และ ข้อ ๕ ในประกาศมหาวิทยาลัย ฯ
เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทนการสอนเกิ น ภาระงานในการจั ด การศึ ก ษา เต็ ม เวลา จั น ทร์ – ศุ ก ร์
พ.ศ. ๒๕๖๒ ควบคู่กัน
๒. ควรมอบ อ.ดร.นิติกร อ่อนโยน กรรมการและเลขานุการ ศึกษาและสรุปประเด็นข้อสังเกต
ในประกาศมหาวิท ยาลั ย ฯ เรื่อ ง หลั กเกณฑ์ การจ่ายค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานในการจัดการศึ กษา
เต็มเวลา จันทร์ – ศุกร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔ และ ข้อ ๕
มติที่ประชุม เห็นชอบตามข้อเสนอแนะ มอบ อ.ดร.นิติกร อ่อนโยน กรรมการและเลขานุการ
ศึกษาและสรุปประเด็นข้อสังเกต ข้อ ๔ และข้อ ๕ ในประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูป ถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลั กเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานในการจัดการศึกษา
เต็มเวลา จันทร์ – ศุกร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยนาเข้าที่ประชุมคราวถัดไป
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ การปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (COVID – 19)
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ สอบถาม การปฏิบัติงานของ
บุคลากรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)
ว่าที่ ร.ต.หญิง เพียงใจ เสือเอก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ นาเสนอ กองพัฒนานั กศึกษา
สารวจการเดินทางของบุคลากรที่เดินทางโดยรถตู้ หรือรถโดยสารประจาทาง และขอความร่วมมือให้คนใกล้ชิด
รับ – ส่ง เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อระหว่างเดินทางโดยสาธารณะ และบุคลากรบางส่วนปฏิบัติงานที่บ้าน
(Work@Home) ตามประกาศของมหาวิทยาลัยบางส่วนปฏิบัติงานที่สานักงาน
น.ส.ศิริวรรณ สุขแซว กรรมการ นาเสนอ กองนโยบายและแผน มีแบบฟอร์มให้บุคลากรระบุ
ภาระงาน เพื่ อเตรี ย มความพร้ อมในการปฏิบั ติงานที่ บ้าน (Work@Home) ส่ ว นบุ คลากรที่ส ะดวกเดิ นทางมา
ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการของทางมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
นายแทนคุ ณ วงษ์ ศ ร กรรมการ น าเสนอ บุ ค ลากรภายในควรปฏิ บั ติ ต ามนโยบายและ
มาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ของทางมหาวิทยาลัย

๗
อ.ดร.นิติกร อ่อนโยน กรรมการและเลขานุการ นาเสนอ คณะครุศาสตร์ได้ปฏิบัติตามนโยบาย
และมาตรการของทางมหาวิทยาลัย บุคลากรสลับกันปฏิบัติงานโดยบางส่วนได้ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work@Home)
บางส่วนปฏิบัติงานที่สานักงาน
อ.ชัย วุฒิ เทโพธิ์ รองประธาน นาเสนอ มาตรการในการเฝ้ าระวังโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา
๒๐๑๙ (COVID -19) ของจังหวัดสระแก้ว และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฯ สระแก้ว ปฏิบัติตามนโยบาย
และมาตรการของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
๒. รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กาหนดการจัดประชุม
สภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ ครั้ ง ที่ ๔/๒๕๖๓ ในวั น พุ ธ ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม สสร.๓๐๒ ชั้น ๓ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ หากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมจะแจ้งให้
ทราบอีกครั้ง และกล่าวปิดประชุม
ที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๒๕ น.
นายตฤณพิสิษฐ์ พันธ์นาเหนือ
ผู้จดรายงานการประชุม
อ.ดร.นิติกร อ่อนโยน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

