สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ รับรองรายงานฉบับนี้แล้ว

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐
วันเสาร์ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น ๔ อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
_____________________________________________________________________________
ผู้มาประชุม
๑. นายมีชัย
ฤชุพันธุ์
นายกสภามหาวิทยาลัย
ประธาน
๒. ศาสตราจารย์ ดร.สันทัด
โรจนสุนทร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการ
๓. นายจิระ
พรรณราย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๔. นางสาวเฟื่องฟ้า
เทียนประภาสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๕. ดร.มนตรี
นุ่มนาม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๖. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มรกต ตันติเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๗. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๘. นายสมศักดิ์
รังสิโยภาส กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๙. รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา
อธิการบดี
กรรมการ
๑๑. พลโททวี
แจ่มจารัส
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการฯ
กรรมการ
๑๒. อาจารย์นพพร
ขุนค้า
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ
๑๔. อาจารย์ ดร.วรพล
แวงนอก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ
๑๕. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาภรณ์ บุญยงค์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ
๑๖. อาจารย์มณเฑียร
มุสิกทอง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ
๑๗. อาจารย์วาทิตา
เอื้อเจริญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ
๑๘. อาจารย์ ดร.สุพัฒน์
เศรษฐคมกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ
๑๙. นางนฤชล
เรือนงาม
รองอธิการบดี
เลขานุการฯ
ผู้ไม่มาประชุม
๑. ศาสตราจารย์วิโชค
๒. นายสมชาย
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ

มุกดามณี
เสียงหลาย
นพรัก

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ (ติดราชการ)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ (ติดราชการ)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ (ติดราชการ)

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวประนอม
เงินบุคคล
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
๒. นางสาวจิตติมา
ศรีวรรณโสภณ หัวหน้าหน่วยงานอานวยการ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรา เขียวรักษา รองอธิการบดี
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดี
๕. อาจารย์ ดร.สมศักดิ์
เอี่ยมคงสี
รองอธิการบดี

ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

/๖. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ...

-๒-

๖. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์
๗. อาจารย์วัชราภรณ์

ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี
สิงห์สาราญ อาจารย์

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ การโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย น าเสนอว่ า ด้ ว ยมี พ ระราชโองการโปรดเกล้ า
โปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา ให้ดารงตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ดังสาเนาประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ จึงนาเรียนสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุม รับทราบ และร่วมแสดงความยินดี
๑.๒ แต่งตั้งรองอธิการบดี
นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่าสื บเนื่องตามที่มี พระราชโองการโปรดเกล้ า
โปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา ให้ดารงตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนคริ นทร์ ตั้งแต่วัน ที่ ๑๐ ธัน วาคม ๒๕๖๐ ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยทราบเรื่องเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม
๒๕๖๐ ฉะนั้นจึงเป็นอธิการบดีมาตั้งแต่วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เมื่อเป็นอธิการบดีแล้วการรักษาการก็ต้อง
พ้นจากตาแหน่งไป เมื่อพ้นจากตาแหน่งไป รองอธิการบดีก็พ้นจากตาแหน่งไปพร้อมกัน ก่อนหน้านั้นไม่มี
ใครทราบเพราะลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ จึงทางานกันเรื่อยมาจนถึงวันที่
๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เพราะฉะนั้นหากจะตั้งรองอธิการบดี ต้องตั้งย้อนหลังเพราะมิฉะนั้นงานราชการจะเกิด
ความเสียหาย
อธิ ก ารบดี กล่ า วว่ า การเสนอแต่ ง ตั้ ง รองอธิ ก ารบดี เกณฑ์ ใ นการพิ จ ารณา
ตัดสินใจเลือกรองอธิการบดี คือ พิจารณาจากความรับผิดชอบ ความทุ่มเทในการทางาน การกากับติดตามงาน
และผลลัพธ์ของงาน จึงเสนอแต่งตั้งรองอธิการบดีทั้งคนเดิม และคนใหม่ รวม ๕ ท่าน ดังนี้
๑. อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี
๒. นางนฤชล เรือนงาม
๓. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรา เขียวรักษา
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์
นายกสภามหาวิทยาลัย ถามที่ประชุมว่ามีใครขัดข้องหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดขัดข้อง
ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามที่อธิการบดีเสนอ
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบแต่ ง ตั้ ง รองอธิ ก ารบดี ทั้ ง ๕ คน โดยค าแนะน าของ
อธิการบดี ดังนี้
๑. อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี
๒. นางนฤชล เรือนงาม
๓. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์
/๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรา เขียวรักษา

-๓-

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรา เขียวรักษา
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์
ทั้งนี้ ล าดับ ที่ ๑-๔ ตั้ง แต่วั นที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ล าดั บที่ ๕ ตั้ งแต่ วัน ที่
๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ที่ประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยมีการแก้ไข ดังนี้
๑. อาจารย์มณเฑียร มุสิกทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์
เสนอขอแก้ไขระเบียบวาระที่ ๔.๑ แจ้งผลการพิจารณาการร้องทุกข์ของพนักงานมหาวิทยาลัย หน้า ๑๐ ดังนี้
๑.๑ บรรทัดที่ ๒๕ ตัดคาว่า “สอบ” ออกจากข้อความและเหลือข้อความ
เป็นดังนี้ “ข้อมูลที่ปรากฏเป็นหลักฐานที่ผู้ร้องทุกข์และผู้มาตอบข้อซักถาม...”
๑.๒ บรรทัดที่ ๒๙ ในข้อความที่กล่าวว่า “ท่านไม่ได้เขียนให้ผมเซ็นชื่อ
ผมก็เซ็นชื่อให้” แก้ไขเป็น “ท่านอาจารย์นิพนธ์ท่านพูดว่า ประธานคณะกรรมการประเมินผลให้ท่านเซ็นชื่อ
เฉยๆ ส่วนข้อความข้างในไปกรอกกันเอาเอง แต่ปรากฏว่า...”
๑.๓ บรรทั ด ที่ ๓๓ - ๓๔ แก้ ไ ขข้ อ ความจาก “จะบอกว่ า เป็ น คู่ ก รณี
คงไม่ได้” เป็น “จะบอกว่าไม่เป็นคู่กรณีคงไม่ได้”
๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มรกต ตันติเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอขอแก้ไข ดังนี้
๒.๑ ระเบี ย บวาระที่ ๑.๑ มอบเกี ย รติ บั ต รแสดงความยิ น ดี หน้ า ๓
บรรทัดที่ ๒๔ แก้ไขข้อความจาก “มูลนิธิสภาวิทายาศาสตร์” เป็น “มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์”
๒.๒ ระเบียบวาระที่ ๔.๑ แจ้งผลการพิจารณาการร้องทุกข์ของพนักงาน
มหาวิทยาลัย หน้า ๑๑ บรรทัดที่ ๑๕ แก้ไขชื่อ-นามสกุล จาก “นายจิระ พรรณ” เป็น “นายจิระ พรรณราย”
๒.๓ ระเบี ย บวาระที่ ๔.๔ อนุ มั ติ ง บประมาณเงิ น รายได้ ป ระจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และแผนปฏิบัติการ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑
- หน้า ๒๖ บรรทั ดที่ ๑๒ และ ๑๓ แก้ ไขคาว่า “รีดเดอร์ ” เป็ น
“feeder (ตัวป้อน)”
- หน้า ๒๖ บรรทัดที่ ๑๔-๑๕ แก้ไขข้อความเป็นดังนี้ “...เคยฝาก
อาจารย์ ดร.เทพนคร ทาคง คุยกันว่าเมื่อก่อนเคยมีหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นแล้วไม่มีคนเรียน เป็นที่น่าเสียดายที่ยัง
ไม่มีอาจารย์ ไม่ทราบว่าอาจารย์ญี่ปุ่นยังอยู่หรือไม่...”
- หน้า ๒๖ บรรทัดที่ ๒๙ แก้ไขคาว่า “บางจัน” เป็น “วังจันทร์”
- หน้า ๒๗ บรรทัดที่ ๒ แก้ไขคาว่า “อีวีโรเวอร์ติก” เป็น “อีวีโรโบติก
(Ev robotic)”
- หน้า ๒๗ บรรทัดที่ ๖ แก้ไขคาว่า “มีโปร์ไฟล์” เป็น “Reprofile”
- หน้า ๒๗ บรรทัดที่ ๑๓ เพิ่มคาว่า “มี” ในข้อความ “นายกสภา
มหาวิทยาลัย กล่าวว่าก็ต้องมีเครื่องมือที่มหาวิทยาลัยบ้าง”
/๒.๔ ระเบียบวาระที่ ๓.๑ ...

-๔-

๒.๔ ระเบีย บวาระที่ ๓.๑ การทบทวนมติ ที่ ประชุ มสภามหาวิ ทยาลั ย
(วาระลับ) หน้า ๗ บรรทัดที่ ๑๖ ขอแก้ไขเนื้อหา ดังนี้ “การสรรหาครั้งที่ ๒ มีผู้ที่ผ่านการสรรหาเพื่อให้เข้ามา
นาเสนอวิสั ย ทัศน์ ๒ ท่าน คือ ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ชัช ฎาภรณ์ ตัน ตะราวงศา กับอาจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์
พุดเผือก แต่อาจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ พุดเผือก สละสิทธิ์เพราะไม่สามารถที่จะเดินทางมานาเสนอวิสัยทัศน์
ที่ชะอา จังหวัดเพชรบุรีได้เนื่องจากต้องดูแลบุตรสาวที่กาลังเจ็บป่วยและภรรยากาลังตั้งครรภ์”
๓. นายกสภามหาวิทยาลัย ขอแก้ไขระเบียบวาระที่ ๔.๔ หน้า ๒๗ บรรทัดที่ ๙
เป็นดังนี้ “...ต้องมีเครื่องมือให้สมบูรณ์”
๔. อาจารย์ ดร.สุ พั ฒ น์ เศรษฐคมกุ ล กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู้ แ ทน
คณาจารย์ เสนอขอแก้ไขระเบียบวาระที่ ๔.๓ พิจารณาการขออนุมัติปิดหลักสูตร หน้า ๑๘ บรรทัดที่ ๑๑ จาก
“ก็อาจจะเป็นตัวแปรที่ทาให้นักศึกษาที่เห็นว่าจานวนมีน้อยในส่วนหนึ่งคือย้ายมาเรียนเอกภาษาไทย” เป็น
“ก็อาจจะเป็นตัวแปรที่ทาให้นักศึกษาที่เห็นว่าความเข้มข้นในศาสตร์มีน้อย ส่วนหนึ่งจึงขอย้ายไปเรียนที่เอก
ภาษาไทย นั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง”
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทน
ผู้บริหาร เสนอขอแก้ไขระเบียบวาระที่ ๔.๗ เสนอขอต่ออายุราชการ หน้า ๒๙ บรรทัดที่ ๒๕ แก้ไข พ.ศ.
ที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา จาก “ปี พ.ศ. ๒๕๖๗” เป็น “ปี พ.ศ. ๒๕๖๒”
๖. อาจารย์วาทิตา เอื้อเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์
เสนอขอแก้ไขระเบียบวาระที่ ๔.๑ แจ้ งผลการพิจารณาการร้องทุกข์ของพนักงานมหาวิทยาลั ย หน้า ๑๐
บรรทัดที่ ๑๐-๑๑ เป็นความว่า “๗. อาจารย์วาทิตา เอื้อเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์
ตอบว่ามีการตักเตือนด้วยวาจาก่อนที่จะทาหนังสือตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร”
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา
๓.๑ แจ้งผลการพิจารณาการร้องทุกข์ของพนักงานมหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอว่าสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่
๑๑/๒๕๖๐ เมื่ อ วั น ที่ ๑๘ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๐ พิ จ ารณาผลการพิ จ ารณาการร้ อ งทุ ก ข์ ข องพนั ก งาน
มหาวิทยาลัย กรณีนางสาวปวิชุดา วัฒนพรไพโรจน์ แล้วมีมติรับทราบมติที่ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ว่ากระบวนการประเมินผลการทดลองงานของ นางสาวปวิชุดา วัฒนพรไพโรจน์ ไม่ชอบ และมอบ
อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหารสาเนาเอกสารฉบับเต็ม
ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาข้อเท็จจริงในคาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ ๒๓๖/๒๕๕๔ ว่าฟ้องว่าอย่างไร
แล้วนามาเทียบกับข้อเท็จจริงของมหาวิทยาลัย เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป นั้น
ซึ่งมหาวิทยาลัย โดยงานนิติการเปรียบเทียบข้อเท็จจริงของมหาวิทยาลัย และคาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
แล้วรายละเอียดดังเอกสารประกอบระเบียบวาระ
ที่ประชุมมีข้ออภิปราย สรุปได้ดังนี้
๑. นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ถามว่ า เปรี ย บเที ย บแล้ ว เป็ น อย่ า งไร เรื่ อ ง
เหมือนกันหรือไม่ มหาวิทยาลัยเลิกจ้างใช่หรือไม่
๒. เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย เสนอข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ว่ า ตามค าสั่ ง ที่
๒๓๖/๒๕๕๔ เรื่องมีลักษณะเดียวกันกับเรื่องที่กาลังพิจารณา กล่าวคือ มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุบลราชธานี
ไม่ต่อสั ญญาจ้ าง จึ งน าเรื่ องไปฟ้องต่ อศาลปกครอง ซึ่ง เป็นลั กษณะเดียวกั นกับของมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
ราชนครินทร์ คือ การไม่ต่อสัญญาจ้างเนื่องจากไม่ผ่านการทดลองการปฏิบัติงาน นางสาวปวิชุดา วัฒนพรไพโรจน์
/จึงอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ ...

-๕-

จึงอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในขณะที่ทดลองงาน ๓ ครั้ง ไม่เป็นไปตามขั้นตอน คือ เมื่อทดลองงาน ๑ ปี จะมีการประเมิน
๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ มีการประเมินภายใน ๑ ปี แต่ครั้ง ๒ และครั้งที่ ๓ มีการประเมินเลยระยะเวลาการทดลองงาน
คณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินผลการปฏิบัติงานก็ไม่สามารถพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการอุทธรณ์ได้
ในช่วงแรกเพราะเห็นว่ามีการสอบสวนสอบข้อเท็จจริงกันอยู่ หลังจากนั้นก็อุทธรณ์ต่ อคณะกรรมการอุทธรณ์
และร้องทุกข์ซึ่งเห็นว่ามหาวิทยาลัยดาเนินการประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงานไม่ชอบตามขั้นตอน ทั้งนี้
นิติกรของมหาวิทยาลัยได้ทาการเปรียบเทียบข้อเท็จจริงของมหาวิทยาลัยกับคาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ว่ามีความตรงกันหรือไม่ ในการเปรียบเทียบศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าการเลิกจ้างนี้เป็นการเลิกจ้างโดยผลของ
สัญญาซึง่ ไม่ใช่คาสั่งทางปกครอง
๓. นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า ปัญหาของมหาวิทยาลัยคือผู้ร้องอุทธรณ์
ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์เห็นว่าการ
ดาเนินการนั้นไม่ชอบแล้วเสนอไปยังสภามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาไปตามที่คณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์เสนอหรือสภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาเห็นเป็นอย่างอื่น ถ้าสภามหาวิทยาลัยเห็นด้วยกับ
ที่คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์วินิจฉัยไว้ก็หมายความว่า มหาวิทยาลัยต้องนาผู้ร้องกลับเข้ามาบรรจุใหม่
และประเมินผลการปฏิบัติใหม่ให้ถูกต้อง ขณะนี้ผู้ร้องออกไปแล้วใช่หรือไม่ แล้วจะต้องจ่ายเงินเดือนย้อนหลัง
หรือไม่ คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์พิจารณาเรื่องนี้หรือไม่ ทั้งนี้นายจิระ พรรณราย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตอบว่าไม่ต้องจ่ายเงินเดือนย้อนหลัง เนื่องจากเลิกจ้างไปแล้ว
๔. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี ขออนุญาตให้ข้อมูล
ต่อสภามหาวิทยาลัยว่าถ้าเป็นไปตามที่คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ให้ทบทวน คือ ให้เริ่มต้นประเมินผล
การปฏิบัติราชการใหม่ จะมีผลทาให้มหาวิทยาลัยต้องจ่ายค่าจ้างย้อนหลังไปจนถึงวันที่มีคาสั่งเลิกจ้างแน่นอน
เพียงแต่ขณะนี้ยังไม่เรียกร้องเท่านั้น ซึ่งจะเกิดผลกระทบกับมหาวิทยาลัย เนื่องจากคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลในมหาวิทยาลั ย (ก.บ.ม.) ตามข้อบังคับ ว่าด้วยการบริห ารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๖
มีอานาจหน้าที่เสนอความเห็นต่ออธิการบดี โดยครั้งแรกได้เสนอความเห็นต่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย
ศิริภักดิ์ มาแล้วครั้งหนึ่ง โดยให้เลิกจ้างและให้แจ้งล่วงหน้าก่อนเลิกจ้างสามสิบวัน โดยมีท่านโอภาส เขียววิชัย
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้วย แต่อธิการบดีก็ไม่ดาเนินการตามมติ ก.บ.ม. ในครั้งที่สองมหาวิทยาลัยได้นา
เรื่องเสนอ ก.บ.ม. อีกครั้งหนึ่ง ในช่วงที่รักษาราชการแทนอธิการบดีท่านปัจจุ บันนี้ โดยมีมติยืนตามมติ ก.บ.ม.
จึงมีการดาเนินการแจ้งก่อนมีคาสั่งเลิกจ้างก่อนสามสิบวัน อนึ่งในช่วงที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย ศิริภักดิ์
ดารงตาแหน่งอธิการบดีนั้น ผมยังคงดารงตาแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ หลังจากเลิกประชุม
อธิการบดีเชิญผมพร้อมด้วยอาจารย์ไพรสิทธิ์ ศรีสุทธิเกิดพร ไปพบโดยให้ผมและอาจารย์ไพรสิทธิ์ ศรีสุทธิเกิดพร
ไปพู ดคุ ย กับ ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ อ่ อ นน้ อ ม คนซื่ อ ที่ ป รึก ษาอธิ การบดี ว่ าจะต้อ งทาอย่า งไร ทั้ง นี้ ก.บ.ม.
ที่พิจารณาในเรื่องการเลิกจ้างนางสาวปวิชุดา ทั้งสองครั้งมีความเห็นตรงกั นว่า กรณีการทาสัญญาเพื่อทดลอง
การปฏิบัติราชการ เป็นสัญ ญาที่มีระยะเวลา เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาทดลองการปฏิบัติราชการแล้วเป็นสัญญา
ที่ไม่มีระยะเวลา จึงต้องดาเนินการตามกฎหมายคือ ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนเลิกจ้างสามสิบวัน
ส่ ว นข้ อ เปรี ย บเที ย บของนิ ติก รก็ คื อ ตามค าสั่ ง ศาล มี ก ารต่ อ สั ญ ญาจ้ า ง
หลังจากที่ผ่านการประเมินการปฏิบัติราชการไปแล้วอีก ๑ ปี แต่ภายหลังเนื่องจากผู้ฟ้องคดีมีผลการประเมิน
ระหว่ า งสั ญ ญาอยู่ ใ นระดั บ ที่ ต้ องแก้ ไ ขปรั บ ปรุง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ซึ่ ง ท าให้ ผู้ ถู กฟ้ อ งไม่อ าจต่ อสั ญ ญาต่อ ไปได้
จึงไม่ต่อสัญญาอีกต่อไป ผู้ฟ้องคดีจึงนาความไปฟ้อง ซึ่งก็เข้าลักษณะเดียวกันกับกรณีการไม่ต่อสัญญาจ้างให้
นางสาวปวิชุดา ถือเป็นกรณีเดียวกัน ซึ่งก็เป็นการเลิกจ้างตามสัญญา ซึ่งหากให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหม่
/ตามทีค่ ณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ...

-๖-

ตามที่คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์เสนอความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยแล้ว คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลก็จะไม่มีอานาจหน้าที่ที่จะช่วยมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลได้ จึงเห็นว่าหากนางสาว
ปวิชุดานาความไปฟ้องศาล มหาวิทยาลัยก็ต้องแก้คาฟ้องต่อศาลต่อไปจนถึงที่สุด เพราะหากให้มีการประเมิน
การทดลองการปฏิบัติราชการใหม่ก็จะทาให้มีปัญหาในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยมาก
๕. นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล่ า วว่ า ถ้ า ไม่ น าเสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย
สภามหาวิทยาลัยก็ไม่ไปพิจารณา เมื่อนาเสนอสภามหาวิทยาลัย ก็ทาให้สภามหาวิทยาลัยต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง
ค าสั่ ง ระบุ ว่ า นางสาวปวิ ชุ ด า ไม่ ผ่ า นการประเมิ น ทดลองการปฏิ บั ติ ง านประกอบกั บ มติ ค ณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย ในการประชุ มครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ และครั้งที่
๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ มีมติให้อธิการบดีออกคาสั่งเลิกจ้าง เพราะฉะนั้น จึงเห็นด้วยกับ
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ที่พิจารณาว่ าการประเมินไม่ชอบ เป็นบทเรียนให้มหาวิทยาลัย ในการ
บริหารงานบุคคล เพราะเวลาจะประเมิน ก็ขอให้ดาเนินการให้ถูกต้อง สาหรับกรณีนี้มหาวิทยาลัยได้เลิกจ้าง
ตามสัญญาตามที่กฎหมายกาหนด โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเวลาสามสิบวัน ก็สิ้นสุดและจบไป ก็แจ้งแต่เพียงว่า
ที่ผู้ร้องร้องมาว่าการประเมินไม่ชอบก็ไม่ชอบจริง เพราะบัดนี้เรื่องการประเมินหมดไปแล้ว เพราะว่าท่านถูก
ออกไปแล้ว และไม่ได้ออกเรื่องการประเมิน แต่ออกเพราะมหาวิทยาลัยเลิกจ้าง ก็ตอบไปเช่นนั้น
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาภรณ์ บุญยงค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทน
คณาจารย์ กล่ า วว่ า กรณี เ รื่ อ งความถู ก ผิ ด เมื่ อ มี ร ะเบี ย บให้ มี ก ารอุ ท ธรณ์ ไ ด้ แล้ ว ก็ ไ ด้ อุ ท ธรณ์ แ ล้ ว และ
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ก็ได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมจะพิจารณาอย่างไรก็ต้องสุดแล้วแต่ แต่ ตนเอง
ขอเสนอความคิดเห็นว่าเห็นด้วยกับคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
๗. นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล่ า วว่ า สภามหาวิ ท ยาลั ย ก็ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ไม่ได้เห็นต่าง
๘. อาจารย์มณเฑียร มุสิกทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์
กล่าวว่าจริงๆ เรื่องนี้ได้พูดกันหลายครั้งแล้ว สภามหาวิทยาลัยได้มอบให้ประธานคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลในมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ไปศึกษาเพิ่มเติม โดยเฉพาะคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ในช่วงหลัง ท่านได้ทาหน้าที่อย่างเต็มที่ สิ่งที่อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ กล่าว
เมื่อสักครู่กต็ รง แต่หลักของการเสนอเรื่องต่อผู้บริหาร ต่อมาผู้บริหารเป็นผู้ใช้อานาจในการดาเนินการ ซึ่งหาก
ไม่ดาเนินการก็จะเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ ผู้บริหารต้องรับผิดชอบ จะนามาปนกับเรื่องนี้
ไม่ได้ ในส่วนที่คุณปวิชุดา ทาเรื่องอุทธรณ์ขึ้นมา คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์พิจารณาว่า ๑) เป็นไป
ตามเงื่อนไขหรือไม่ ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะดาเนินการต่อไปอย่างไร อันนี้คือกระบวนการ ท่านโอภาส
เขียววิชัย ท่านก็เป็นกรรมการบริหารงานบุคคลมาก่อน ต่อมาท่านได้รับแต่งตั้งให้ เป็นกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ ทุกคนเห็ น พ้องต้องกัน ว่ากระบวนการในการประเมินผลไม่ช อบ ไม่เป็นธรรม เป็นความขัดแย้ง
เป็ น คู่ ก รณี กัน ต่า งคนต่า งพูด ต่า งกรรมต่า งวาระกั นไป เพี ยงแต่ ว่ าคณะกรรมการอุ ท ธรณ์ และร้ อ งทุ ก ข์
มองในแง่ที่ว่าผู้ร้องทุกข์ได้รับความเป็นธรรมหรือไม่ คับข้องใจหรือไม่ การดาเนินการนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือ
ไม่ชอบด้วยข้อบังคับหรือไม่ คณะกรรมการฯ พิจารณาตามนี้ แต่ถ้าสภามหาวิทยาลัยมีความเห็นเป็นอย่างอื่น
หรือเห็นด้วยกับสิ่งที่มหาวิทยาลัยกาลังทาอยู่ก็ไม่เป็นไร เพียงแต่ว่า ต้องการให้แสดงความเห็นให้ชัดเจนว่า
จะดาเนินการเรื่องนี้อย่างไร คือถ้าหมายความว่าจบไปแล้ว มหาวิทยาลัยเลิกจ้างเพราะไม่มีคุณสมบัติ ไม่ผ่าน
การประเมิ น ก็ เ ลิ ก จ้ า งไปแล้ ว ก็ แ จ้ ง ให้ ท ราบล่ ว งหน้ า สามสิ บ วั น ตามข้ อ บั ง คั บ ก็ จ บ แต่ ถ้ า จะบอกว่ า การ
ดาเนินการไม่ชอบ ตนเองต้องการให้ตั้งข้อสังเกตไว้อย่างนี้ กระบวนการในการประเมินผลไม่ชอบ ข้อเท็จจริง
ในบางเรื่องไม่ได้รับการเปิดเผย เรื่องนี้เท่าที่ท ราบก็คงมีการดาเนินการในทางกฎหมาย ไม่ทราบว่าจริงเท็จ
/เป็นอย่างไร แต่ข้อมูลที่ได้มา ...
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เป็นอย่างไร แต่ข้อมูลที่ได้มาเป็น เช่นนั้ น เพียงแต่ต้องการให้ลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าเหตุเกิดจากอะไร
แล้วเป็นความผิดของใคร ระหว่างผู้บริหาร ขออนุญาตเอ่ยนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย ศิริภักดิ์ กับ
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี ที่มีคาสั่งให้พ้นจากพนักงานมหาวิทยาลัย
ตรงนี้ให้ชัดเจนเพราะว่าจะมีปัญหาตามมา คือมีคดีอาญาตามมาแน่นอน
๙. นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่าตามคาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด เรื่องนี้
คล้ายๆ กัน ศาลปกครองสู งสุ ดวินิ จฉัยไว้ ว่า “เมื่อผู้ ฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ ฟ้องคดีได้รับความเดือ ดร้อนเสียหาย
จากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒
ไม่เป็นไปตามกฎหมายและผู้ฟ้องคดีได้ดาเนินการร้องทุกข์โต้แย้งผลการประเมิน การปฏิบัติงานอันถือได้ว่า
ผู้ฟ้องคดีได้ดาเนินการอุทธรณ์แล้วนั้น เห็นว่ากระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีนั้น
เป็นเพียงขั้นตอนภายในของคณะกรรมการประเมินเพื่อเสนอผลการพิจารณาต่อผู้บังคับบัญชาต่อไปเท่านั้น
กระบวนการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านดั ง กล่ า วมิ ไ ด้ มี ผ ลกระทบต่ อ ผู้ ฟ้ อ งคดี อั น จะมี ส ถานะเป็ น ค าสั่ ง
ทางปกครองแต่อย่างใด ซึ่งเป็นเพียงขั้นตอนการดาเนินการภายในของฝ่ายปกครองจึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมิใช่
ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการ
กระทาของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ใช้ดุลพินิจไม่ต่อสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดี
โดยอาศัยผลการประเมินการปฏิบัติงานดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นคาสั่งทางปกครองนั้น เห็นว่า การใช้ดุลพินิจ
เลิกจ้างผู้ฟ้องคดีนั้นมิใช่คาสั่งทางปกครอง ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่เป็นการใช้สิทธิเลิกจ้างตามสัญญาที่มีกาหนดระยะเวลาจ้างที่แน่นอน ดังนั้น เมื่อสัญญาสิ้นสุด
แล้วผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามจะทาสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีต่อไปอีกหรือไม่ เป็นอานาจของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามที่จะต้อง
ดาเนินการตามความเหมาะสมแก่การบริหารงานภายในหน่วยงาน” นี่คือข้อความที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัย
๑๐. ศาสตราจารย์ พิ เ ศษ ดร.ยุ วั ฒ น์ วุ ฒิ เ มธี กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
ผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่าประเด็นที่ร้องบอกว่าเนื่องจากการประเมินไม่ถูกระเบียบ และประเมินที่ไ ม่เป็นธรรม
ขอทราบ คือ ๑) ไม่ถูกระเบียบคืออะไร ๒) ไม่เป็นธรรมอย่างไร ประเมินไม่ถูกระเบียบเพราะว่าไม่ประเมิน
ในระยะเวลา ๑ ๒ ๓ ๔ ประเมินเกินระยะเวลา ถ้าระเบียบมีจริงสามารถประเมินระยะเวลาเกินได้ แต่ ผู้ร้อง
บอกว่าไม่เป็นธรรม ไม่เป็นธรรมอย่างไร ถ้าพิจารณาแล้วว่าไม่เป็นธรรมจริงแล้วจะทาอย่างไร
๑๑. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า
ก็ต้องตรวจสอบคาร้อง ยั งไม่เห็ นเอกสารว่าประเด็นที่ร้อง ร้องว่าอะไร ประเด็นไหน อย่างไร ตามที่ท่าน
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี พูด ความไม่เป็นธรรมที่คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ พบ ไม่เป็น
ธรรมอย่างไร อะไรที่ไม่เป็นธรรม ที่ได้ยินก็คือว่าการประเมินล่วงเลยระยะเวลา แต่สิ่งที่คณะกรรมการอุทธรณ์
และร้ อ งทุ ก ข์ แ จ้ ง มาคื อ ให้ ป ระเมิ น ใหม่ และรั บ ผู้ ร้ อ งเข้ า ท างานเหมื อ นเดิ ม นั่ น คื อ สิ่ ง ที่ มี ผ ลผู ก พั น กั บ
มหาวิทยาลัย สิ่งที่ไม่เป็นธรรมคืออะไร
๑๒. นายจิ ร ะ พรรณราย กรรมการสภามหาวิทยาลั ยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่ าวว่า
เรื่องนี้ก่อนที่จะทาการประเมินนั้น มีหนังสือจากผู้อานวยการสานัก งานอธิการบดีแจ้งไปยังผู้อานวยการสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ จะต้องทาการประเมิน ผู้ร้อง แล้ว การประเมินจะต้องประเมินตาม
ขั้นตอนที่แจ้งไป แต่ปรากฏว่าคณะกรรมการประเมินไม่ได้ทาการประเมินตามที่แจ้งไป ก็ถือว่าคณะกรรมการ
ประเมินไม่ทาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยในการประเมินบุคลากร เพราะฉะนั้นต้องทาการประเมินใหม่
๑๓. นายกสภามหาวิทยาลัย ถามว่าส่วนใดทีไ่ ม่ทาตามข้อบังคับ คือ เวลาภายใน
๔๕ วันใช่หรือไม่
/๑๔. นายจิระ พรรณราย ...
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๑๔. นายจิระ พรรณราย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตอบว่า ๑ ปี
แล้วให้เสร็จก่อน ๔๕ วัน ประเมินเพียงครั้งเดียว ครั้งที่ ๒ และ ๓ ไม่ได้ประเมิน แต่ประเมินในปีต่อไป
๑๕. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ให้ข้อมูลว่าความจริงคือมีการประเมินครั้งที่ ๑
ในกรอบเวลา แต่ครั้งที่ ๒ และ ๓ เลยจากกรอบเวลา
๑๖. นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่าเลยเวลาแล้วไม่ได้แปลว่าประเมินไม่ได้
ก็ยังประเมินได้ มิฉะนั้นถ้าเลยเวลาไปแล้วประเมินไม่ได้เลยตกลงว่าไม่ต้องประเมิน ก็ต้องประเมินได้สิ แ ล้ว
ความจริงเป็นประโยชน์กับผู้ร้องด้วย
๑๗. ศาสตราจารย์ พิ เ ศษ ดร.ยุ วั ฒ น์ วุ ฒิ เ มธี กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ถามว่าประเมินแล้วเหตุผลที่ประเมินไม่ผ่านคืออะไร
๑๘. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ตอบว่าเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรม และนาเรียน
ข้อมูลเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาในประเด็นของการประเมินเลยเวลา คือ ใน ๑ ปี
ประเมินครั้งเดียว ครั้งที่ ๒ และ ๓ ประเมินในปีถัดไป กรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ได้กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า
ถ้าประเมินตามกาหนดไม่ได้ ก็ต้องประเมินต่อไปแม้ว่าจะล่วงเลยเวลาแล้วก็ตาม ดังนั้ นเมื่อเลยเวลาแล้วก็ต้อง
ประเมินได้
๑๙. นายจิ ร ะ พรรณราย กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยผู้ ท รงคุ ณวุฒิ กล่ าวว่ า
ในสัญญาจ้างเมื่อผ่านการคัดเลือกก็จ้างเพื่อทดลองการปฏิบัติงาน ๑ ปี เขียนไว้ว่า ๑ ปี และก็ต้องประเมิน
ให้แล้วเสร็จก่อนครบ ๑ ปี ใน ๔๕ วัน ครบ ๑ ปี สัญญาจ้าง ก็ประเมินหลังสัญญาจ้างสิ้นสุดแล้ว ครั้งที่ ๒ และ
ครั้งที่ ๓
๒๐. ศาสตราจารย์ พิ เ ศษ ดร.ยุ วั ฒ น์ วุ ฒิ เ มธี กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ถามว่าในระหว่างนั้นได้จ่ายเงินเดือนหรือไม่
๒๑. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ตอบว่าจ่ายเงินเดือนแต่ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน
เข้าปฏิบัติงาน ปี ๒๕๕๗ พ้นจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในปี ๒๕๕๙
๒๒. ศาสตราจารย์ พิ เ ศษ ดร.ยุ วั ฒ น์ วุ ฒิ เ มธี กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ถามว่ า ประเมิ น เกิ น เวลาได้ แต่ ป ระเมิ น ครั้ ง ที่ ๒ และครั้ ง ที่ ๓ ประเมิ น อย่ า งไรที่ บ อกว่ า
ไม่เป็นธรรม
๒๓. นายจิระ พรรณราย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า
ปกติแล้ว ถ้าจะประเมินเกิน เวลาต้องขออนุญาตจากอธิการบดีเพื่อทาการประเมินก่อน แต่ไม่มี คือปกติแล้ว
ระยะเวลาการประเมินเป็น สิ่งที่แน่นอนตายตัวว่าต้องประเมินให้แล้วเสร็จภายในเวลาเท่านี้ ซึ่งเขียนไว้ว่า
ต้องเสร็จภายใน ๑ ปี ไม่เสร็จก็ถือว่าการประเมินไม่เป็นไปตามระเบียบ ข้อสอง ก่อนการประเมินต้องบอก
ผู้ถูกประเมินด้วยว่ามีเรื่องอะไร ก็ไม่มีการแจ้งให้ทราบเป็นการล่วงหน้าว่าจะประเมินเรื่องอะไร และข้อสาม
แบบการประเมินต้องทาให้ถูกต้ องตามระเบียบ คือประเมินครั้งแรกปรากฏว่าประเมินสามครั้งเลย ประเมิน
ครั้งแรกประเมินทั้งปี ต้องประเมินทีละครั้ง ครั้งแรก ครั้งที่สอง ครั้งที่สาม แต่ปรากฏว่าประเมินครั้งเดียวในปีนั้น
จึงเป็นการไม่ถูกต้องตามระเบียบ นี่คือการประเมินครั้งแรกในปี ๒๕๕๗ ประเมินสามครั้งเลย แล้วต่อมา
ประเมินครั้งที่สอง ปรากฏว่าการประเมินครั้งที่สองก็ขัดแย้งกับการประเมินครั้งแรก
๒๔. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี กล่าวว่าพิจารณา
ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย ซึ่งก็แจ้งท่านจิระ พรรณราย เป็นการส่วนตัวด้วยว่า
ครั้งที่แล้วก็แจ้งว่าพิจารณาข้อ ๓ ซึ่งคุณปวิชุดา อยู่ภายใต้ข้อบังคับฉบับนี้ ข้อ ๓ ระบุว่า “ให้ยกเลิกข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
/มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ...

-๙-

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการสรรหา
การจ้ า ง การทดลองปฏิ บั ติ ง าน และการต่ อ สั ญ ญาพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ราชนครินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๑” ฉะนั้นกระบวนการวิธีการตามข้อบังคับตามที่ท่านจิระใช้ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นไปตาม
ข้อบังคับการบริหารงานบุคคล คุณปวิชุดาเข้ามาด้วยข้อบังคับการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๕๖ แล้วไปพิจารณาข้อ ๒๐ ทั้งสายสนับสนุนและสายวิชาการ ถ้าการประเมินไม่ผ่านในระยะที่หนึ่ง ก็บอก
เลิกจ้าง ระยะที่หนึ่งก็คือการทดลองปฏิบัติงาน สอง ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเห็นว่ าไม่ผ่านเสนอ
อธิการบดีให้เลิกจ้างเป็นอันสิ้นสุด ข้อบังคับ ระบุไว้เรียบร้อยว่า ปี ๒๕๕๑ ยกเลิกแล้ว ฉะนั้นการนาข้อบังคับ
ปี ๒๕๕๑ มาประเมินก็ไม่ชอบ และหลังจากนั้นก็มีข้อบังคับ มีประกาศ ระเบียบของท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อุทัย ศิริภักดิ์ ออกมารองรับตรงนี้ ฉะนั้นวิธีการประเมินก็ไม่ชอบ หรือวิธีการใช้ข้อบังคับนั้นก็ไม่ชอบ
๒๕. นายจิ ร ะ พรรณราย กรรมการสภามหาวิทยาลั ยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่ าวว่า
หลังจากทาสัญญาจ้างแล้วจะต้องทาการประเมิน สานักงานอธิการบดีแจ้งวิธีการประเมินว่าทาอย่างไร เมื่อ
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ไปถึงผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศว่าการประเมิน
คุณปวิชุดาให้ประเมินอย่างนี้ แล้วปรากฏว่าคณะกรรมการประเมินไม่ประเมินไปตามหนังสือของคุณนฤชล
เรือนงาม ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี แจ้งไป
๒๖. นายกสภามหาวิทยาลั ย กล่าวว่า จากันได้ห รือไม่ เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีเรื่องอยู่
เรื่องหนึ่งเกี่ยวกับโรงเรียนสาธิต มีข้อบังคับออกมาให้อธิการบดีดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันหรือ
หกสิบวัน แล้วปรากฏว่าอธิการบดีไม่ดาเนินการ เลยมาเป็นปีสภามหาวิทยาลัยเพิ่งรับรู้ ถ้าตามทฤษฎีของท่าน
จิระ พรรณราย แล้ว จะไม่สามารถดาเนินการสิ่ งใด ๆ ได้ แต่ในการดาเนินการตามข้อบังคับ เมื่อยังไม่ได้
ดาเนิน การก็ต้องนาไปดาเนิ นการเพื่อ ออกกฎเกณฑ์รองรับข้อบังคับให้ได้ ในลักษณะนี้มหาวิทยาลั ยก็ต้อง
ดาเนินการด้วยความเป็นธรรมกรณีเลิกจ้าง แต่ปัญหาในเรื่องที่กาลังพิจารณาอยู่นี้เป็นเรื่องที่ฝ่ายบริหารที่เลิก
สัญญาจ้าง เมื่อเลิกสัญญาจ้างไปแล้วก็จะไม่เกี่ยวกับเรื่องการประเมินการปฏิบัติราชการ สภามหาวิทยาลัย
ก็เห็นด้วยกับคาวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ โดยไม่ลงไปดูในรายละเอียดอีกแล้ว ในส่วน
ที่ว่าไม่เป็นธรรม คือ สภามหาวิทยาลัยไม่มีอะไรจะไปโต้แย้งก็ประเมินไม่เป็นธรรม เมื่อผู้บริหารมีคาสั่งเลิกจ้าง
ไปแล้วสภามหาวิทยาลัยก็ไม่มีอานาจที่จะสั่งให้ผู้บริหารดาเนินการ เพียงแต่ตั้งข้อสังเกตไว้ว่า การดาเนินการ
ของมหาวิทยาลัย ต่อไปนี้ ตั้งแต่ร ะดับ ล่ างจนถึงระดับบนสุ ด ต้องศึกษาและพิจารณาข้อบังคับให้ ล ะเอียด
อย่าปล่อยปละละเลยเช่นที่ผ่านมาจะได้ไม่เกิดปัญหา เมื่อเลิกสัญญาจ้างแล้วผู้บริหารจะกลับมาจ้างใหม่ ก็ไม่ใช่
เรื่องของสภามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยจะไปบังคับผู้บริหารก็ไม่ได้ ได้แต่รับทราบผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ว่าการประเมินนั้นไม่เป็นธรรม บันทึกเป็นข้อสังเกตไว้ว่าต่อไปทาให้
เกิดความเป็นธรรม ให้ถูกต้องตรงตามระเบียบ
๒๗. อาจารย์มณเฑียร มุสิกทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์
กล่าวว่าก็แสดงว่าสิ่งที่ประธานกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ได้เสนอสภามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย
รับทราบและตั้งข้อสังเกต ส่ วนกรณีที่มีความขัดแย้งติดใจผู้ร้อง ก็ไปร้องกันเอาเอง เรียนถามว่าเป็นอย่างนี้
ใช่หรือไม่
๒๘. นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล่ า วว่ า สภามหาวิ ท ยาลั ย ท าอะไรอย่ า งอื่ น
ได้มากกว่านี้หรือไม่
๒๙. อาจารย์มณเฑียร มุสิกทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์
กล่าวว่าประเด็นคือท่านจิระ พรรณราย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นประธาน
กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ รับเรื่องร้องทุกข์ของคุณปวิชุดา ซึง่ คณะกรรมการได้พิจารณาและสรุปผลเสนอ
/ต่อสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ...

-๑๐-

ต่อสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว คือ มีการประเมินทีไ่ ม่เป็นธรรม มีการดาเนินการไม่ชอบ สภามหาวิทยาลัย
พิจารณาแล้วมีมติ รับทราบ และมีการตั้งข้อสังเกตว่าให้ผู้บริหารประเมินผลการทดลองการปฏิบัติราชการ
ในครั้ ง ถั ด ไปให้ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย ในกรณี ที่ ผู้ ร้ อ งไม่ ส บายใจไม่ พ อใจ ก็ ไ ปร้ อ งทุ ก ข์ ก ล่ า วโทษเอาเอง
ไปดาเนิ นการเองไม่ว่าจะเป็นคดีอาญาหรือคดีอะไรก็แล้ วแต่เป็นเรื่องของผู้ร้อง แต่วันนี้ สภามหาวิทยาลั ย
เพียงแต่รับทราบและตั้งข้อสังเกตเท่านั้น
๓๐. นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่าเพราะมหาวิทยาลัยเลิกจ้างตามสัญญาจ้าง
ไม่ใช่เรื่องของสภามหาวิทยาลัย คือ ข้อวินิจฉัยของท่านจิระ พรรณราย เยียวยาไม่ได้แล้ ว ผู้ร้องไม่ได้เป็น
พนั กงานของมหาวิทยาลั ย แล้ ว เพราะถูกเลิ กจ้างไปตามสั ญญาจ้าง ศาลปกครองก็ยืนยั นว่าเป็นเรื่องของ
ผู้บริหารไม่ใช่เรื่องของสภามหาวิทยาลัย
ที่ ป ระชุ ม ตั้ ง ข้ อ สั ง เกต ว่ า การด าเนิ น การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
ของมหาวิท ยาลั ย ต่ อไป ตั้ งแต่ร ะดั บ ล่ า งจนถึ งระดั บ บนสุ ด ต้ องศึ กษาและพิจ ารณาข้ อบั งคั บ ให้ ล ะเอี ย ด
อย่าปล่อยปละละเลย และดาเนินการให้เกิดความเป็นธรรม ให้ถูกต้องตรงตามระเบียบ
มติที่ประชุม
๑. รับทราบคาวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
๒. รับทราบการเปรียบเทียบข้อเท็จจริงในคาสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๒๓๖/๒๕๕๔
๓. มอบมหาวิทยาลั ยแจ้งผู้ร้องให้ทราบว่า การที่ผู้ ร้องสิ้นสุ ดสภาพการเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย นั้นเนื่องจากมหาวิทยาลัยเลิกจ้างซึ่งเป็นการดาเนินการตามกฎหมายคือบอกกล่าว
ล่วงหน้าเป็นเวลาสามสิบวัน ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการทดลองการปฏิบัติราชการ
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
๔.๑ พิจารณาเลือกผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอว่าสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่
๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มีมติรับทราบรายงานผลการหาข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ
หาข้อเท็จจริงประเด็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชฎาภรณ์ ตันตะราวงศา ขอทบทวนมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
โดยสภามหาวิทยาลัยไม่ทบทวนมติที่ประชุม และมอบฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยประสานคณะกรรมการ
สรรหาผู้ อ านวยการส านั กวิ ทยบริ การและเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่ อเชิ ญผู้ มี คุณสมบัติ เข้า รับการสรรหา
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอมารวมทั้งสิ้น
๒ ท่าน คือ ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชฎาภรณ์ ตันตะราวงศา และ ๒) อาจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ พุดเผือก
ให้มาแสดงวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งต่อไป
จึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
นายกสภามหาวิทยาลัย แจ้ งต่อที่ประชุม ว่า ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ชัช ฎาภรณ์
ตันตะราวงศา ได้ยื่นหนังสือขอสละสิทธิ์ การเข้ารับการสรรหา จึงเหลือเพียงอาจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ พุดเผือก
เพียงท่านเดียว จึงหารือต่อที่ประชุมว่าจะให้มานาเสนอวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัยหรือไม่ อย่างไร
ที่ป ระชุมมีความเห็ นร่ว มกันโดยให้ อาจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ พุดเผื อก แสดง
วิสั ย ทัศน์ ต่อสภามหาวิทยาลั ย โดยสรุ ป ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ ราชนครินทร์ ว่ าด้ว ยคุณสมบัติ
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อานวยการ พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นเวลา ๕ นาที
อาจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ พุดเผื อก แสดงวิสัยทัศน์ แนวทางการบริห ารส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
/วิสัยทัศน์ คือ นาเทคโนโลยีดิจติ อล ...

-๑๑-

วิสัยทัศน์ คือ นาเทคโนโลยีดิจิตอลและนวัตกรรมมาพัฒนาองค์กรสู่การเป็น
Smart University โดยมองภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัยมีการใช้ E ต่างๆ เช่น E-Document E-learning
E-Service การที่จะขับเคลื่อนไปเป็น Smart University ได้ จะต้องนาเทคโนโลยี เช่น ดิจิตอลเทคโนโลยี
ต่างๆ มาใช้ในการพัฒนา สิ่งที่จะนาเสนอคือจะพยายามขั บเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่จุดเริ่มต้นของ Smart
University มีแนวคิดหลัก คือ การใช้ศาสตร์ต่างๆ มาผสมผสานให้การบริหารมีประสิทธิภาพ วิสัยทัศน์
โดยสรุปมี ๕ ด้าน ด้วยกัน คือ
๑. เป็ น การพัฒ นาและให้ บ ริ ก ารสารสนเทศเพื่ อ การสนั บ สนุ น การบริ ห าร
มหาวิทยาลัย
๒. พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานดิ จิ ต อลให้ ค รอบคลุ ม มี เ สถี ย รภาพ และ
มีประสิทธิภาพ
๓. พัฒนาส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิตอล เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
๔. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากร นักศึกษา และบุคลากรทั่วไปให้มีความรู้
ความพร้อมด้านเทคโนโลยีดิจิตอล เพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
๕. เป็นการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้นวัตกรรม
ดิจิตอลที่มีอยู่
เมื่ อ น าเสนอวิ สั ย ทั ศ น์ ค รบ ๕ นาที แ ล้ ว อาจารย์ ดร.ณรงค์ ศั ก ดิ์ พุ ด เผื อ ก
ออกจากห้องประชุม
นายกสภามหาวิทยาลั ย กล่ า วว่ามหาวิทยาลั ยมี ข้อบังคับ ว่าด้ว ยคุณสมบั ติ
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อานวยการ และมีข้อบังคับว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในส่วนที่
เกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เลื อ กอธิ ก ารบดี คณบดี ที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยการประชุ ม สภา
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการเลือกอธิการบดี หรือคณบดี ซึ่งจะรวมถึงผู้อานวยการสานักด้วย จะต้องลงคะแนนลับ
และต้องได้คะแนนเกินกึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดของสภามหาวิทยาลัย ขณะนี้มีกรรมการทั้งหมด
๒๒ คน ผู้ที่ได้รับเลือกจะต้องได้คะแนนเกินกึ่งหนึ่ง
ที่ประชุมรับทราบ
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจกบัตรลงคะแนนเลือก
ให้กับกรรมการสภามหาวิทยาลัยลงคะแนน
นายกสภามหาวิทยาลัย มอบ อาจารย์ ดร.สุ พัฒน์ เศรษฐคมกุล และอาจารย์
วาทิตา เอื้อเจริญ เป็นกรรมการตรวจนับบัตรลงคะแนนเลือก และขานคะแนน
อาจารย์ ดร.สุพัฒน์ เศรษฐคมกุล และอาจารย์วาทิตา เอื้อ เจริญ ตรวจนับบัตร
ลงคะแนน มีจานวนบัตรทั้งหมด ๑๘ ใบ
อาจารย์ ดร.สุพัฒ น์ เศรษฐคมกุล ขานผลคะแนน และประกาศให้ ที่ประชุม
ทราบ ปรากฏผลการลงคะแนนดังนี้
๑. อาจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ พุดเผือก ได้คะแนน ๑๕ คะแนน
๒. ไม่เลือกใคร
จานวน ๓ คะแนน
นายกสภามหาวิทยาลัย ประกาศต่อที่ ประชุมว่าเมื่ออาจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์
พุดเผือก ได้คะแนน ๑๕ คะแนน จึงเป็นการได้รับเลือกซึ่งได้คะแนนเกินกึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงได้รับเลือกให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
/มติที่ประชุม เลือก อาจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ...

-๑๒-

มติที่ประชุม เลือก อาจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ พุดเผือก เป็นผู้อานวยการสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔.๒ พิจารณาอนุมัติปริญญา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอว่าสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ได้ประมวลผลการศึกษาของนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา ประจาภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑) จานวน ๑๐๑
คน ซึ่ ง ผ่ า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ และสภาวิ ช าการจากผลการเวี ย น เมื่ อ วั น ที่
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา ประจาภาคเรียน
ที่ ๑/๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑) จานวน ๑๐๑ คน จาแนกเป็น
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
จานวน ๑๐๑ คน
ครุศาสตรบัณฑิต
๒๔ คน
ศิลปศาสตรบัณฑิต
๑๑ คน
วิทยาศาสตรบัณฑิต
๒๗ คน
บริหารธุรกิจบัณฑิต
๑๓ คน
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
๑๐ คน
บัญชีบัณฑิต
๔ คน
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
๕ คน
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
๕ คน
นิเทศศาสตรบัณฑิต
๑ คน
นิติศาสตรบัณฑิต
๑ คน
ทั้ง นี้ นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย พิจ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบแล้ ว เมื่อ วั นที่ ๒๗
พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๐ และเมื่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย อนุ มั ติ ใ ห้ ป ริ ญ ญาแล้ ว ให้ ถื อ ว่ า สภามหาวิ ท ยาลั ยอนุ มั ติ
ให้ปริญญา ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
มติ ที่ ป ระชุ ม อนุ มั ติ ป ริ ญ ญาแก่ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาภาคปกติ แ ละภาคพิ เ ศษ
ที่สาเร็จการศึกษา ประจาภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑) จานวน ๑๐๑ คน ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ
บุคลากรสายสนับสนุน

๔.๓ พิจ ารณาเกณฑ์การวิเคราะห์ กรอบอัตรากาลังบุคลากรสายวิชาการ และ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอว่าตามข้อ ๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ราชนคริน ทร์ ว่าด้ว ยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระบุว่า “ให้มหาวิทยาลัยจัดทาแผนอัตรากาลังระยะ ๔ ปี
เสนอขอความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ และวิธีการในการวิเคราะห์ความต้องการคณาจารย์เป็น
รายสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนพั ฒนา
มหาวิทยาลัยที่ใช้บังคับอยู่ และนาผลการวิเคราะห์มากาหนดจานวนและคุณสมบัติของคณาจารย์ที่ต้องการเป็น
รายปีเพื่อจัดทาแผนอัตรากาลังระยะ ๔ ปี” นั้น มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบายและแผนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การจัดทากรอบอัตรากาลังบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)
เมื่อวันที่ ๑๓-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยได้จัดทาเกณฑ์การวิเคราะห์กรอบอัตรากาลังบุคลากรสายวิชาการ
และบุคลากรสายสนับสนุน และปัจจุบันมหาวิทยาลัยกาลังดาเนินการวิเคราะห์กรอบอัตรากาลัง มหาวิทยาลัย
จึงเสนอวิธีการวิเคราะห์กรอบอัตรากาลังต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ๒ ส่วน คือ
/๑. เกณฑ์การวิเคราะห์ ...

-๑๓-

๑. เกณฑ์การวิเคราะห์กรอบอัตรากาลังบุคลากรสายวิชาการ
๒. เกณฑ์การวิเคราะห์กรอบอัตรากาลังบุคลากรสายสนับสนุน
เกณฑ์ ใ นการวิ เ คราะห์ ก รอบอั ต ราก าลั ง บุ ค ลากรสายวิ ช าการ จะมี ก าร
ดาเนินการ คือ
๑. เกณฑ์วิเคราะห์เป้าหมายการผลิตบัณฑิต
๒. เกณฑ์วิเคราะห์สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) โดยใช้สูตร
คานวณ เกณฑ์วิเคราะห์สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา ใช้แนวทางการวิเคราะห์จานวนนักศึกษาเต็มเวลา ซึ่งได้
จากการวิเคราะห์จานวนหน่วยกิตนักศึกษา (SCH : Student Credit Hours) ที่ได้จากการผลรวมของผลคูณ
ของจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน กับจานวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชาที่สาขาวิชาหรือคณะนั้นเปิดสอน
ในหลักสูตรต่าง ๆ ซึ่งกาหนดให้นักศึกษาให้นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์หลักสูตรในแต่ละปี
การศึกษา ซึ่งการวิเคราะห์หน่วยกิตนักศึกษา (SCH) และนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) โดยใช้สูตรคานวณ ดังนี้
๑) คานวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็
คือผลรวมของผลคูณระหว่างจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจานวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอน
ทุ ก รายวิ ช าตลอดปี ก ารศึ ก ษา รวบรวมหลั ง จากนั ก ศึ ก ษาลงทะเบี ย นแล้ ว เสร็ จ ( หมดก าหนดเวลาการ
เพิ่ม-ถอน) โดยมีสูตรการคานวณ ดังนี้
SCH
เมื่อ

=  ni ci
ni
ci

=
=

จานวนนักศึกษาทีล่ งทะเบียนในวิชาที่ i
จานวนหน่วยกิตของวิชาที่ i

๒) คานวณค่า FTES โดยใช้สูตรคานวณ ดังนี้
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) =
Student Credit Hours (SCH) ทั้งปี
จานวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
การลงทะเบียนระดับปริญญานั้น ๆ
เกณฑ์จานวนหน่วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน ดังนี้
(๑) ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ภ าคปกติ =
จ านวน ๑๘ หน่ ว ยกิ ต /
ภาคการศึกษาปกติ หรือจานวน ๓๖ หน่วยกิต/ปีการศึกษา
(๒) ระดับบัณฑิตศึกษา (ที่ไม่รับค่าตอบแทน) = จานวน ๑๒ หน่วยกิต/
ภาคการศึกษา หรือจานวน ๒๔ หน่วยกิต/ปีการศึกษา
๓. การปรั บ จ านวนนั ก ศึ ก ษาเต็ ม เวลา (FTES) ระหว่ า งปริ ญ ญาตรี และ
บัณฑิตศึกษา
การปรั บ จ านวนนั ก ศึ ก ษาเต็ ม เวลา (FTES) ระหว่ า งปริ ญ ญาตรี และ
บัณฑิตศึกษา ให้ป รับ ค่าจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าในระดับบัณฑิตศึกษาให้ เป็นระดับปริญญาตรี
เพื่อนามารวมคานวณหาสัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจา
/นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับ ...

-๑๔-

นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตรี
๑. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
= FTES ระดับปริญญาตรี + (๑ x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา
๒. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
= FTES ระดับปริญญาตรี + (๒ x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา)
๓. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
= FTES ระดับปริญญาตรี + (๑.๘ x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา)
สังคมศาสตร์
๔. สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจาจาแนกตามกลุ่มสาขา
โดยถือเกณฑ์มาตรฐานกลางของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
กลุ่มวิชา
๑. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
- แพทยศาสตร์
- พยาบาลศาสตร์
๒. วิทยาศาสตร์กายภาพ
๓. วิศวกรรมศาสตร์
๔. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
๕. เกษตร ป่าไม้ และประมง
๖. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ
การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์
๗. นิติศาสตร์
๘. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
๙. ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
๑๐. สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์

สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลา
ต่ออาจารย์ประจา
๘:๑
๔:๑
๖:๑
๒๐:๑
๒๐:๑
๘:๑
๒๐:๑
๒๕:๑
๕๐:๑
๓๐:๑
๘:๑
๒๕:๑

เกณฑ์ในการวิเคราะห์กรอบอัตรากาลัง บุคลากรสายสนับสนุน ในส่วนนี้จะมี
คณะกรรมการที่จั ดทากรอบอัต ราก าลั ง มีการประชุ มและกาหนดค่ากลางของสายสนับ สนุน ซึ่ง มี วิธี การ
วิเคราะห์ที่แตกต่างจากสายวิชาการ โดยสายสนับสนุนจะดูถึงขั้นตอนในการทางานในแต่ละเรื่อง แล้ วรวบรวม
เวลาในแต่ละขั้นตอนเข้าด้วยกัน จึงวิเคราะห์ ระยะเวลาแต่ละงานออกมาได้ ดังประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง
การกาหนดค่ากลางของงานสนับสนุนสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ก่อนที่
มหาวิ ท ยาลั ย ออกประกาศได้ เ สนอคณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลในมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ให้ พิ จ ารณาให้
ข้อเสนอแนะแล้ว ซึ่งจะเป็นค่ากลางในการดาเนินการในแต่ละเรื่อง เช่น งานประชุม จะมีการดาเนินการ
อะไรบ้าง ใช้เวลาเท่าไร เป็นค่ากลางเพื่อให้แต่ละหน่วยงานนาไปคูณจานวนครั้งที่แต่ละหน่วยงานดาเนินการ
และค านวณออกมาเป็ น จ านวนคน จึ ง น าเรี ย นสภามหาวิ ท ยาลั ย ให้ ค วามเห็ น ชอบเกณฑ์ ก ารวิ เ คราะห์
กรอบอัตรากาลังบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
ที่ประชุมมีข้ออภิปราย สรุปได้ดังนี้
๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มรกต ตันติเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ถามว่าระยะเวลาที่ใช้เข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) แล้วใช่หรือไม่ เพราะเป็นยุค IT แล้ว
/๒. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ...

-๑๕-

๒. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ตอบว่า ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ด้วย
แต่บางขั้นตอนการทางานมีจานวนมาก เช่น รายงานการประชุมก็ยังต้องถอดเทป ยังใช้ IT ไม่ได้
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาภรณ์ บุญยงค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทน
คณาจารย์ ต้องการทราบรายละเอียดในข้อ ๑.๒ วิเคราะห์ออกมาแล้ว เป็นค่าของอะไร เพราะเหตุใดจึงไม่มี
ตัวแปลคะแนน แปลอย่างนี้เข้าใจได้ ๓๐:๑ ๘:๑ เป็นวิทยาศาสตร์ ข้อ ๑.๔ เข้าใจ พอ ๑.๒ ๑) ๒) ตรงไหนถึง
เรียกว่าผ่าน หรือไม่ผ่าน น้อยไปมากไปหรือ อย่างไร ข้อ ๑.๓ ระดับบัณฑิตภาคปกติเต็มเวลาถ้าไม่มี ไม่ต้อง
คานวณใช่หรือไม่
๔. อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี รองอธิการบดี ให้ข้อมูลว่าในส่วนของเกณฑ์
ในการคานวณของสายวิชาการ มหาวิทยาลัยใช้เกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นหลัก
ซึง่ รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ ประธานอนุกรรมการสายวิชาการ ได้ทาหน้าที่ในส่วนนี้ไว้แล้ว
ทั้งนีร้ องศาสตราจารย์ ดร.วิภาภรณ์ บุญยงค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ สอบถามเพิ่มเติมว่า
ข้อ ๑.๑, ๑.๒ ๑) ๒) จะแปลความหมายว่าอย่างไร เมื่อได้ตัวเลขออกมาแล้ว
๕. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทน
ผู้บริหาร ให้ข้อมูลว่าในส่วนของอัตราส่วน มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ ๖,๗๐๐ คน บัณฑิต
วิทยาลัย ๔๐๐ คน เสร็จแล้วหารด้วย ๒๕ ๗,๑๐๐ หารด้วย ๒๕ อาจารย์ที่ควรจะเป็นอยู่ที่ ๓๐๔ คน แต่
อาจารย์ปัจจุบันมีพนักงานมหาวิทยาลัย ๒๒๔ คน ก็แสดงว่าอัตรากาลั งยังขาดอยู่ ข้าราชการมีอยู่ประมาณ
๖๐ คน
๖. อธิการบดี กล่าวว่าเกณฑ์นี้ไม่ใช่เกณฑ์ใหม่ เป็นเกณฑ์ที่ดาเนินการมาตั้งแต่
สานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กาหนดค่าของ FTES ซึ่งกาหนดสัดส่ ว นของจานวนนักศึกษา
เต็มเวลาต่ออาจารย์ประจาแยกตามกลุ่มสาขา เพราะฉะนั้นเมื่ อกาหนดตัวนี้ ก็เป็นเกณฑ์การประกันคุณภาพ
หลังจากนั้นค่าเกณฑ์การประกันคุณภาพแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย ๑. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ๒. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ๓. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งจะมีสูตร
คานวณ ดังนี้
นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตรี
๑. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
= FTES ระดับปริญญาตรี + (๑ x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา
๒. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
= FTES ระดับปริญญาตรี + (๒ x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา)
๓. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
= FTES ระดับปริญญาตรี + (๑.๘ x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา)
สังคมศาสตร์
เพราะฉะนั้นค่า FTES จะเห็นตามปกติ ย้อนกลับไปดูสัดส่วนการคานวณ
ค่า FTES ก็จะระบุอยู่ในสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเช่นเดียวกัน การประกันคุณภาพเหมือนกัน
ถามว่าเกณฑ์จะต้องมีค่าระดับเกณฑ์หรือไม่ ก็แล้วแต่สาขาวิชานั้ น ถ้าเป็นทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ต้องคิดจากเกณฑ์ ๘:๑ โดยเป็นการคานวณ ถ้าเป็นวิทยาศาสตร์กายภาพ ก็ต้องคิดจากเกณฑ์ ๒๐:๑ แล้วแต่
สัดส่วนของสาขาวิชานั้น เพราะฉะนั้นการคานวณของเกณฑ์ในสายวิชาการก็ไม่ได้ผิดแปลกไปจากเดิม ใช้สูตร
การคานวณโดยยึดเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

/๗. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาภรณ์ ...

-๑๖-

๗. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาภรณ์ บุญยงค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทน
คณาจารย์ กล่ า วว่ า ที่ ค านวณออกมาแล้ ว น าไปใช้ ตรงนี้ เ ขี ย นเกริ่ น น าไว้ ว่ า ตามข้ อ ๕ แห่ ง ข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการ
พลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ จาเป็นต้องใช้เกณฑ์ข้อนี้หรือไม่ อย่างไร ในเมื่อ
ข้อ ๑ ก็ ล งเฉพาะเข้ า ไปในสาขาวิช าตามแผนรั บของมหาวิท ยาลั ย เป็น อันว่ า ข้อ ๑.๓ มหาวิทยาลั ย ไม่ มี
นักศึกษาระดับบัณฑิตเต็มเวลาจึงไม่ต้องใช้ข้อนี้นามาคิดใช่หรือไม่ และต้องตัดข้อ ๑.๓ ออกไป ใช่หรือไม่
๘. เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ตอบว่ า มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารจั ด การเรี ย น
การสอนแล้วก็มีนักศึกษาที่มาเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาในภาคปกติ ก็จะนาเกณฑ์นี้มาคิดด้วย ถ้าไม่มีก็ไม่ได้
คิด โดยไม่ต้องตัดทิ้งไป ให้ยังคงไว้เพราะหากอนาคตมหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาภาคปกติก็จะสามารถนามาคานวณได้
๙. นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า จานวนอาจารย์ ที่มหาวิทยาลัย ต้องการ
คงไม่นาข้อ ๑.๓ มาคานวณ แต่ต้องมีไว้ ถ้าบังเอิญเมื่อไรมีนักศึกษาก็จะได้ใช้อาจารย์เท่านั้น
๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาภรณ์ บุญยงค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทน
คณาจารย์ ถามว่าแล้วจาเป็นหรือไม่ว่าต้องมี ๑.๒ ในเมื่อคิดค่านี้ออกมา เป็นภาพรวมของมหาวิทยาลัยหรือไม่
แล้วในการต่อเวลาราชการนั้น ได้เขียนไว้เลย ตรงนี้เขียนตกไปข้อ ๕ เอกสารนาวาระ บรรทัดที่ ๔ ที่ระบุไว้ว่า
“...และนาผลการวิเคราะห์มากาหนดจานวนและคุณสมบัติของคณาจารย์ที่ต้องการเป็นรายสาขาวิชาเป็นรายปี
เพื่อจัดทาอัตรากาลังระยะ ๔ ปี” เน้นที่สาขาวิชา
๑๑. อธิการบดี ชี้แจงว่าเนื่องจากว่า มหาวิทยาลัยต้องมีกรอบอัตรากาลังก็ต้อง
มี ก ารประกาศเกณฑ์ ก่ อ นว่ า วิ ธี ก ารคิ ด จะคิ ด อย่ า งไร เกณฑ์ นี้ จ ะเป็ น เกณฑ์ ค ลุ ม ทุ ก กรณี ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น
ทุกมหาวิทยาลั ยก็ ดาเนิ น การในลั กษณะเดียวกันคือ ใช้เกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เหมือนกัน แล้วก็ค่าสถิติในการคานวณค่าหน่วยกิตจะยึดตามการลงทะเบียนของนักศึกษาในแต่ละรา ยวิชา
และสรุปออกเป็นค่าหน่วยกิตของนักศึกษารายสาขา ส่วนค่า FTES จะนาจานวนรายวิชาทุกรายวิชามา
พิจ ารณาคูณด้ว ยจ านวนนักศึกษาแล้ วน ามาคานวณโดยรวมของทุกคณะ ค่าที่ออกมาสามารถแสดงได้ว่า
นักศึกษาที่เข้าเรียนควรมีเปอร์เซ็นต์มากน้อยเพียงใด ส่งผลต่อจานวนของอาจารย์ในแต่ละสาขาทั้งหมดด้วย
เพราะฉะนั้นจุดประสงค์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก็ดูด้วยว่าสัดส่วนที่เหมาะสมของแต่ละ
สาขาควรจะมีจานวนเท่าไร ของอาจารย์หนึ่ง คน อันนี้เกณฑ์กลาง ดังนั้นในการต่ออายุราชการก็คงต้องมา
พิจารณากันอีกครั้งว่ามีปัจจัยอะไรเกี่ยวข้องบ้าง
๑๒. อาจารย์ ดร.สมศั ก ดิ์ เอี่ ย มคงสี รองอธิ ก ารบดี กล่ า วเสริ ม ข้ อ มู ล ท่ า น
อธิการบดี ว่า เกณฑ์ทั้งหมดเป็นเกณฑ์ ที่มีไว้สาหรับการวิเคราะห์กรอบอัตรากาลังหรือแผนอัตรากาลัง ๔ ปี
ของมหาวิทยาลัย คณะจะนาส่วนหนึ่งมาใช้ในการวิเคราะห์กรอบอัตรากาลัง ๔ ปี ของแต่ละคณะและแต่ละ
สาขาวิชา กรณีที่สาขาวิชา หรือคณะใดจะต่อเวลาราชการให้กับข้าราชการ ก็จะนาข้อมูลส่วนหนึ่งที่วิเคราะห์
ไปประกอบ ส่ วนประเด็นที่ ๑.๓ ที่ติดใจนั้น ในแต่ละมหาวิทยาลัยจะมีการจัดการเรียนการสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษา จะเป็นภาคปกติตรงนี้จะคานวณภาระงานให้ ถ้าเป็นระดับปริญญาโท ถ้าสายวิ ทยาศาสตร์นา
FTES ระดับปริญญาตรี รวมเข้าไปอีกหนึ่งเท่า ก็จะเป็นระดับบัณฑิตศึกษา พูดง่ายๆ ว่าระดับบัณฑิตศึกษา
ที่สอนมาแปลงเป็นระดับปริญญาตรี แต่เวลาคานวณว่าเป็นภาระงานของปริญญาตรีทั้งหมดก็จะสูงเกินไป
ส่วนภาระงานภาคพิเศษมิได้นามาคานวณเป็นภาระงานเนื่องจากผู้สอนได้รับค่าตอบแทนแล้ว
/๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาภรณ์ ...

-๑๗-

๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาภรณ์ บุญยงค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทน
คณาจารย์ กล่าวว่าเข้าใจข้อ ๑.๓ แล้ว เป็นอันว่าไม่มีก็ตัดไปตรงนี้ ณ วันนี้ใช่หรือไม่ แต่ข้อ ๑.๒ ๑) ๒) เกณฑ์
อะไรที่จะเป็นตัวแปรแปลความหมายได้ว่าเท่าไรที่ถูกต้อง เท่าไรหรือเต็มแล้ว พอแล้วไม่รับแล้ว อย่างนี้แปลได้
ใช่ ห รื อ ไม่ ส่ ว นในข้ อ ๑.๔ นั้ น สมมติ ว่ า สาขาวิ ช าจิ ต วิ ท ยาได้ ม า ๕๐๐ แล้ ว แปลว่ า อะไร ตรงนี้ ใ ส่ แ ปล
ความหมายให้ด้วยว่าหมายถึงอะไร แล้วจาเป็นต้องใช้ในการต่อเวลาราชการหรือไม่ ตามข้อ ๕ ในส่วนต้น
เข้ าใจได้ เกณฑ์ การวิ เคราะห์ กรอบอัต รากาลั ง บุค ลากรสายวิ ช าการ และสายสนั บสนุน ที่ จะรับ คนใหม่
ใช่ห รื อ ไม่ คื อท าแล้ ว สามารถใช้ ได้ ห ลายอย่ าง จึ งถามว่ าในการต่อ เวลาราชการของข้ าราชการพลเรือ น
ในสถาบันอุดมศึกษานั้น จาเป็นต้องใช้ข้อ ๑.๒ หรือไม่
๑๔. อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี รองอธิการบดี กล่าวว่าเกณฑ์ข้อที่พูดถึงนั้น
ข้อ ๑.๑ มีความส าคัญอย่ างมากของมหาวิทยาลั ยเพราะมหาวิทยาลัยจะรู้ว่าแต่ล ะคณะแต่ละสาขาจะรับ
นักศึกษาแต่ละปีเท่าไร แล้วอาจารย์มีอยู่แล้วเท่าไร ภาระงานของอาจารย์ในของแต่ละสาขาเป็นเท่าไร นี่คือ
เรื่องอนาคตของการผลิตบัณฑิตของแต่ละสาขาว่าปีนี้รับนักศึกษาอยู่เท่านี้ แล้วปีต่อไปมีแผนการรับนักศึกษา
เท่าไร มีอาจารย์พอหรือไม่ ถ้าไม่พอจะนามาจากตรงไหนอย่างไร นี่คือการวิเคราะห์กรอบอัตรากาลัง จะได้ให้
เห็นว่าสาขานี้รับ นักศึกษามา ๔๐ คน แต่อาจารย์มีอยู่ ๕ คน เมื่อช่ว งกลางวันได้คุยกับอาจารย์สาขาวิช า
รัฐศาสตร์ก็มีปัญหาอยู่ว่านักศึกษามาเรียนซ้าๆ มีอาจารย์อยู่ ๕ คน คนหนึ่งสอนหกวิชา นักศึกษาหรือครู
จะเบื่อหรือไม่ ก็ถามว่าแล้ววิเคราะห์กรอบอัตรากาลังเสร็จหรือยัง จะได้รู้ว่าสาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาระงาน
ทั้งหมดแต่ละปี อนาคตอีกสี่ปีจะต้องใช้คนเท่าไร ปีนี้ใช้เท่าไร ปีต่อไปใช้เท่าไร จะได้รู้ว่าที่มีอยู่เดิมห้าคนไม่พอ
ใช่ ห รื อ ไม่ ตอนนี้ ยั ง ไม่ไ ด้ ค าตอบเพราะก าลั งวิ เ คราะห์ กั น อยู่ จะวิเ คราะห์ ใ ห้ เ สร็จ ภายในเดื อ นมกราคม
เพื่อจะได้ น าแผนอัตรากาลั ง ๔ ปี เสนอสภามหาวิทยาลั ย ได้เ ห็ นว่าแต่ล ะสาขาแต่ ล ะคณะ มีคนอยู่เท่า นี้
ไม่พอต้องเพิ่ม หรือว่าเกินแล้ว เกินแล้วจะทาอย่างไร คือสิ่งที่มหาวิทยาลัยจะต้องไปบริหารจัดการต่อ
๑๕. อธิการบดี กล่าวว่าค่าคานวณหน่วยกิตของนักศึกษา (SCH) คือวิธีคิด ไม่ใช่
ตัวแปร แต่ละคณะจะต้องมีตัวเลขแสดงให้เห็น หลังจากนั้นก็นาค่าของ SCH มาแทนค่าใน FTES แทนค่าใน
สมการที่สอง แล้วค่อยไปแทนค่า ถามว่าค่า FTES เกิดขึ้นได้อย่างไร เกิดขึ้นจากการนาเอาค่า SCH หารด้วย
จานวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์ของการลงทะเบียน คือ การคานวณปกติธรรมดา ไม่ได้เป็นตัวแปร
ที่ต้องมีเกณฑ์สูงหรือเกณฑ์ต่า ถามว่าแต่ล ะคณะทราบเกณฑ์นี้หรือไม่ ทุกคณะจะต้องมีการประกันคุณภาพ
ของคณะอยู่แล้ว ค่า FTES คณะต้องทราบดี เพราะฉะนั้นผู้บริหารคณะต่างๆ ก็จะคานวณวิธีนี้อยู่แล้ว
๑๖. อาจารย์มณเฑียร มุสิกทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์
กล่าวว่าที่ รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาภรณ์ บุ ญยงค์ ถามว่า FTES หมายถึงภาระงานที่ใช้คานวณเพื่อให้เป็น
ฐานในการพิจารณาว่าในปีการศึกษาต่อไปจะรับเด็กได้กี่คน ถึงจะเหมาะสมกับจานวนอาจารย์ที่มีอยู่ใช่ หรือไม่
ประเด็นนี้ ในส่วนของระดับบัณฑิตไม่มีภาคปกติ ก็ไม่ต้องนามาคิดคานวณเพราะมีค่าตอบแทนอยู่แล้วถ้ามี
ภาคพิเศษ ในสิ่งที่ รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาภรณ์ บุญยงค์ ถาม ก็คือถามว่าที่ทาตรงนี้มีผลต่อการต่ออายุราชการ
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือไม่ ประเด็นนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ใช่ ประเด็นอื่นเข้าใจอยู่แล้ว
๑๗. นายกสภามหาวิทยาลัย ตอบว่ามี เพราะเวลาจะต่ออายุราชการให้พิจารณา
ว่าต้องการตาแหน่งนั้นหรือไม่ ถ้าไปปรากฏ สมมติว่ามีคนจะเกษียณจบปริญญาเอกสามใบทางพุทธศาสนาแล้ว
จะมาขอต่ออายุราชการ ก็มาดู ว่าไม่มีสอนวิชาพระพุทธศาสนาเลย ดังนั้นก็ไม่ รับ แต่ถ้ามีคนจบสาขาฟิสิกส์
หรือเคมี แล้วพบว่ามหาวิทยาลัยไม่มีรองศาสตราจารย์เหลืออยู่เลย อย่างนั้นก็ต้องรับ หรือมีรองศาสตราจารย์
มากแล้ว ก็ไม่รับ เพราะฉะนั้นต้องนามาพิจารณา ที่ผ่านมาทาแบบไม่มีแผนให้ พิจารณา ต่ อไปนี้ก็จะมีแผน
ให้พิจารณา
/๑๘. รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร ...

-๑๘-

๑๘. รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุ มิ ต ร สุ ว รรณ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่าขออนุ ญาตเพิ่มให้เป็นอีกสองเกณฑ์ในการใช้พิจารณา ตามมาตรฐานที่
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด ที่ไม่ค่อยมีใครพูดเกี่ยวกับ สายวิช าการ คือเรื่องอาจารย์ที่
รับ ผิ ดชอบหลั กสูตร คานวณนั กศึกษาเสร็ จทุกหลั กสู ตรต้องมีอย่างน้อยหลักสู ตรละสามคน ต่อมาถ้าเปิด
หลักสูตรปริญญาโทปริ ญญาเอก อาจารย์ที่คุมวิทยานิพนธ์จะไม่คิด ด้วย FTES เพราะคิดแล้วไม่สามารถ
ดาเนินการได้ สองเกณฑ์นี้จะต้องนาไปประกอบการพิจารณากรอบอัตรากาลังด้วย กรณีของสายสนับสนุนโดย
มาตรฐานทั่วไป คือ สายสนับสนุน ๒ สายวิชาการ ๑ เกณฑ์นี้ยังไม่ได้พูดถึง ไม่ใช่ว่ามีสายวิชาการอยู่ ๓๐๐ คน
มีสายสนับสนุนอยู่ ๒,๐๐๐ คน คงไม่ใช่ ตอนนี้จะลดหรือไม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กาลังพยายามจะลด
ให้เหลือ ๑:๑ สายวิชาการ ๑ สายสนับสนุน ๑ พอเทียบกันได้ อาจจะบวกลบนิดหน่อย มหาวิทยาลัยอาจใช้
ประกอบการพิจารณากรอบอัตรากาลังได้
๑๙. นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่าไม่รู้ว่าวิธีคิดอย่างนี้เป็นวิธีคิดของสมัยนี้
หรือไม่ สมัยก่อนคิดแต่ว่าจับงานเป็นกลุ่มๆ สมมติว่า กลุ่มที่ทางานเอกสารจะไม่แยกว่า หยิบกระดาษใช้เวลา
๑ นาที จับปากกาอีก ๑ นาที ลงมือเขียน ๕ นาที เขียนเสร็จพับใส่ซอง ๓ นาที แต่บอกว่าทาอย่างไรก็ได้
ให้เสร็จภายใน ๓๐ นาที คือ งานทั้งหมดนับเป็นชิ้น จานวนปริมาณของงานทั้งหมดโดยไม่แยก แล้วก็ดูว่าคนที่
จะต้องใช้คละกันได้อย่างไร เพราะถ้าแยกเป็นรายนาที คานวณออกมาแล้ว อาจจะต้องใช้คนไม่น้อยกว่า ๕๐๐
คน ถึงจะทางานสาเร็จเพราะว่าทุกอย่างนับหมด อย่างเช่นเวลาร่างข้อบังคับถ้าคิดผลงาน ก็คงต้อง ๑) คิดหมด
เวลาไปส่วนหนึ่งแล้ว ๒) เถียงกับอาจารย์มณเฑียรหมดเวลาอีกส่วนหนึ่ง ๓) พิมพ์ ๔) แก้ตามประธานสภา
คณาจารย์ แ ละข้า ราชการ ๕) ... ผลงานมากเลย แต่ ทาไม่ น าน ทาพร้ อ มๆ กัน ไม่ ไ ด้ ดั งนั้ นถ้ า แยก งาน
แตกแขนงไปหมดเลย จะทาให้ทุกคนต้องดึงงานเอาไว้ที่ตัว แล้วเพื่อที่จะบอกว่า จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ทุกคนจะต้องทาผลงานตรงนั้น ทาอย่างไรถึงจะเห็นการทางานในลักษณะเป็นกลุ่ม งานแผนกนี้มีงานอะไรบ้าง
และควรจะใช้เวลาเท่าไร อย่างประเมินตนเองใช้ ๗ วัน ถึงเวลาให้ประเมินอธิการบดี ต้องรีบอ่าน แล้วก็เซ็น
อย่างมากชั่วโมงก็เสร็จแล้ว อันนี้ตัวเองประเมิน ๗ วัน จัดทารายงานติดตามตรวจสอบประเมินผลงานระดับ
คณะ ๗ วัน หมดไปครึ่งเดือน เพราะฉะนั้นถ้ามีวิธีคิดแบบเฉลี่ยแบบถัวไปบ้าง อาจจะใช้คนไม่มาก
๒๐. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาภรณ์ บุญยงค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทน
คณาจารย์ กล่ า วว่า ตรงนี้ ไม่ ใช่ เรื่ อ งไม่ ส าคั ญของสายสนับ สนุน ตอนนี้ส ายสนับ สนุน ร้องมาว่าอธิการบดี
ประกาศใช้วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ให้มาพิจารณาอะไร เจ้าหน้าที่ก็ร้องว่า น้อย ให้คิดเหลือเวลาน้อยมาก
อย่างหน้า ๕ ข้อ ๑๑.๕ บริการอัดสาเนาและจัดเรียงเอกสาร ๒๐ นาที ถามว่าคืออะไร ไม่เข้าใจ ก็ตอบว่า
ต่อครั้ง แล้วครั้งหนึ่ง ๒๐ นาที แล้วครั้งหนึ่ง ๑๐๐ แผ่น กับครั้งหนึ่ง ๑,๐๐๐ แผ่น เท่ากันหรือไม่ อะไรอย่างนี้
ควรจะเป็น ปริมาณของชิ้น งานมากกว่าจะเป็นจานวนครั้ง ถามรองอธิการบดี ต่อครั้งใช่ห รือไม่ ข้อ ๑๑.๕
ทุกอย่างต่อครั้งหมดเลยใช่หรือไม่
๒๑. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ตอบว่าต่อครั้ง แต่ว่าการอัดสาเนาไม่ใช่แค่
ครั้งเดียว จริงอยู่ว่าอัดสาเนาครั้งหนึ่งไม่ใช่ว่าเป็นหนึ่งแผ่นหรือสองแผ่น ไม่ตายตัว แต่ว่าทาเป็นค่ากลางไว้ โดย
ธรรมดาแล้วทางานก็คงไม่เหมือนกัน เช่น การทารายงานการประชุม ถ้าทารายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะกับรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยก็จะมีความแตกต่างกันโดยใช้เวลากลางไม่ได้ ก็ยืดหยุ่นกัน
ไปได้ แต่ตรงนี้ประกาศเอาไว้เพื่อให้แต่ละหน่วยงานหยิบ ไปใช้ ถ้ามีปัญหาในการปฏิบัติก็สามารถที่จะยืดหยุ่น
ได้ ซึ่งประชุมกันก็ไม่ได้ถึงขนาดจะต้องคูณด้วย ๑.๕ หรือ ๒ เพียงแต่ว่าจะต้องมีค่ากลางเพื่อเป็นเหมือนคู่มือ
ในการนาไปใช้ของสายสนับสนุน ซึง่ ค่อนข้างยุ่งยากมากกว่าสายวิชาการ งานรอบด้าน และหลายอย่าง
/๒๒. นายกสภามหาวิทยาลัย ...

-๑๙-

๒๒. นายกสภามหาวิทยาลัย ถามว่าแยกเป็นลักษณะอย่างนี้ไม่ได้ ต้องทาเป็น
ลักษณะว่าภาระงานทั้งหมดจริงๆ เพื่อบรรลุอะไร จะเพื่อจัดการประชุม สมมติว่าการจัดการประชุมจะใช้เวลา
ครึ่งวัน หนึ่งวันก็ว่ากันไป แล้วคนก็ระดมกัน
๒๓. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มรกต ตันติเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่าจริงๆ ชอบที่ทาปกติ งานๆ หนึ่ง อย่างงานพัสดุจัดซื้อวัสดุครุภัณ ฑ์หรือจัดซื้อ ถ้ามี Flow
Chart แล้วกาหนดว่า Service Agreement แต่ละรายการจะใช้เวลาเท่าไร แล้วในปีหนึ่งทาเท่าไร เพราะฉะนั้น
ก็จะได้ทั้งประสิทธิภาพและจะไม่มีคนบ่นเพราะว่างานจะไม่มาอยู่บนโต๊ะ
๒๔. อธิการบดี กล่าวว่างานนี้รองอธิการบดีบริหารและรองอธิการบดีวางแผน
ทาเพื่อที่จะนาไปสู่การทาคู่มือการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน หมายถึงว่าแต่ละคนที่เป็นสายสนับสนุนจะได้รู้
ว่ากิจกรรมมีขั้นตอนในการดาเนินงานอย่างไรบ้าง จึงมีการวางแผนต่อว่าเมื่อกาหนดเกณฑ์กลางแล้ว ก็มาดูว่า
บางเกณฑ์กลางที่มีอยู่ ไม่ใช่ว่าเป็นการเสนอของคนใดคนหนึ่ง เกิดจากการทาร่วมกันของสายสนับสนุนร่วมกัน
แล้วมาวิพากษ์ว่าขั้นตอนนี้มากน้อยเพียงใด หลังจากนั้นนาไปสู่การทาคู่มือปฏิบัติงานเพื่อยกระดับเชี่ยวชาญ
เชี่ยวชาญพิเศษ ซึ่งส่วนนี้เองจะให้ทาลดรอบ ลดรอบแล้วแสดงว่าได้ output ชัดเจนถือว่าประสบความสาเร็จ
ของแต่ละโครงงานของแต่ละคน สุดท้ายตั้งเป้าว่า ๑๒ เปอร์เซ็นต์ ใน ๔ ปี ต้องยกระดับของสายสนับสนุน
ให้เพิ่มขึ้น
๒๕. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าการกาหนดรายละเอียด
เป็นรายประเด็น บางเรื่องกาหนดออกมาไม่ได้ว่า ๓๐ นาที หรือ ๒๐ นาที แก้ไขปัญหาโดยให้เจ้าหน้าที่ที่ เป็น
กรรมการไปทา Flow Chart ก่อนว่างานตรงนี้ ๒ นาที ตรงนี้ ๓ นาที กระทั่งรวบมาเป็น ๑ ชั่วโมง ข้อ ๑.๑
จะประกอบไปด้วยหลายขั้นตอน ก็ นาเวลาระหว่างรอยต่อมารวมกันแล้วก็ออกมาเป็นประมาณการ บางเรื่อง
อาจจะทาได้ตามนี้ บางเรื่องอาจจะใช้เวลามากเกินที่ประกาศเป็นเกณฑ์กลาง ก็ขยับได้
๒๖. อธิการบดี กล่ าวว่า ข้อมูล ที่เสนอมาเกิ ดจากการที่ ส ายสนั บสนุน ทางาน
ลักษณะเดียวกันมาประชุมร่วมกัน ก็ตัดสินว่าจะใช้ระยะเวลาตามนี้ สายสนับสนุนตัดสินใจร่วมกันแล้วว่าจะใช้
ตามระยะเวลานี้
๒๗. นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่าเมื่อแยกเป็นรายการ (Item) จึงใช้เวลามาก
แต่ถ้าใช้แบบลักษณะงาน สมมติว่าไม่รู้ว่าใครรับผิดชอบเรื่องหนังสือ เมื่อหนังสือมาถึงต้องทาไปจนกระทั่งถึง
ผู้ มี อ านาจภายใน ๑ วั น ภายในครึ่ ง วั น เป็ น ต้ น คุ ณ จะท าอะไรไม่ รู้ สมมติ ว่ า ถ่ า ยเอกสาร ๒๐ นาที
ถ้า ๕๐๐ หน้า ก็ใช้เกิน ๒๐ นาที เพราะฉะนั้นต้องเขียนในลักษณะความสัมฤทธิ์ของงาน ไปดูว่ามีงานอะไร
อย่างที่อาจารย์มรกตว่า เช่น สมมติงานพัสดุ จะมีทั้งอย่างย่อย อย่างกลาง อย่างใหญ่ ซึ่งจะใช้เวลาแตกต่างกัน
แต่ว่าจะไม่นับระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดให้ต้องละเว้น เช่น ให้ประกาศ ๑๕ วัน จะมาบอกว่าให้ทาให้เสร็จ
ภายในสามวันไม่ได้ ก็ต้องเฉพาะตอนที่จะทาประกาศจะใช้เวลากี่วัน ถ้าใช้เวลาสองวัน ทาประกาศเสร็จก็ นา
ไปติด ส่วน ๑๕ วันตรงนั้นไม่นับ ถ้าทาเป็นลักษณะกลุ่มของงาน แล้วผลสัมฤทธิ์ของงาน ลองนาไปสรุปออกมา
เป็นลักษณะงาน
๒๘. รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุ มิ ต ร สุ ว รรณ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ผู้ ทรงคุณวุฒิ กล่ าวเพิ่มเติมว่าประกาศนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องการคิดอัตรากาลั ง ปกติอัตรากาลั ง
เปรียบเทียบสัดส่วนของสายวิชาการกับสายสนับสนุน จะกาหนดเท่าไรก็กาหนด ถ้าจะลดกาลังคนลงแล้วใช้งาน
เพิ่ มขึ้ น ก็ก าหนดเป็ น ๑:๑ แล้ ว ถ้า คิ ดว่ า ทาไม่ไ ด้ก็ ๒:๑ ไม่ ควรจะเกิน สอง ฉะนั้น สายวิ ช าการมีก ารสรุ ป
วิธีคิดที่ชัดเจนแล้ว สายสนับสนุนก็ไม่เกิน ๒:๑ ส่วนประกาศนี้คิดว่าพยายามทามาตรฐานแล้วก็ไปกาหนดคิด
ภาระงานซึ่งคิดว่าละเอียดเกินไปและวัดยากมาก ไม่ค่อยเห็นด้วย ตามที่ท่านนายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่า
/อาจจะต้องไปคิดตามลักษณะ ...

-๒๐-

อาจจะต้องไปคิดตามลักษณะของงานแล้วเมื่อกาหนดเวลาแล้วเสร็จแต่ละขั้นตอนใหญ่ๆ ตามที่ท่านอาจารย์
มรกต เสนอ และสุ ดท้ายที่มั กจะทากั น ก็คือประเมินประสิ ทธิภ าพในการทางานด้ว ยการทาการวัดความ
พึงพอใจ เช่น ของอาจารย์ ก็ไปวัดที่ผู้เรี ยน สายสนับสนุนงานส่ วนใหญ่จะเป็นการให้บริการนักศึกษาและ
อาจารย์ก็ประเมินสุดท้ายวัดความพึงพอใจ ก็ใช้ระบบออนไลน์ได้ก็ล็อคอินเข้าไป
๒๙. นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล่ า วว่ า จะเห็ น ว่ า เวลาพิ จ ารณาต าแหน่ ง
ทางวิชาการรายละเอียดจะฟ้องว่าค้างอยู่ที่ใคร สูตรคานวณเป็นสูตรที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กาหนดแต่ภาระงานประกาศไปแล้วใช่หรือไม่ ลองกลับไปพิจารณาอีกครั้ง เผื่อจะเปลี่ยนอีกวิธีหนึ่งได้ ถ้าอย่างนี้
งานช้า ประเด็นที่สองรับทราบโดยมีข้อสังเกตให้ไปปรับปรุง ประเด็นแรกเห็นชอบเพื่อจะได้ไปคานวณได้
๓๐. อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี รองอธิการบดีกล่าวว่าประเด็นสายวิชาการ
มีผลเชื่อมโยงกับเรื่องอื่นต่อไป ขณะนี้คณะทางานกาลังวิเคราะห์เพื่อจะได้ข้อสรุปว่าสายวิชาการจานวนแต่ละ
คณะแต่ละสาขาเท่าไร เรื่องของสายวิชาการจะขออนุญาตนาเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติกรอบอัตรากาลัง
ในเดือนกุมภาพันธ์ สาหรับสายสนับสนุนซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือมติที่ประชุมวันนี้ รับทราบและให้
น าไปทบทวนอาจจะยั ง ไม่ ส ามารถน าเสนอแผนกรอบอั ต ราก าลั ง ๔ ปี ทั น ในเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ดั ง นั้ น
สายสนั บ สนุ น อาจจะช้ากว่าสายวิช าการประมาณเดือนหนึ่ง เพราะมีผลเชื่อมโยง นี่คือเหตุผ ลหนึ่งที่ส ภา
มหาวิ ท ยาลั ย พยายามซั ก ถามกั บ ผู้ บ ริ ห ารว่ า เมื่ อ ไรจะเสนอแผนอั ต ราก าลั ง ให้ เ ห็ น สายวิ ช าการเท่ า ไร
สายสนับสนุนเท่าไร สายสนับสนุนคิดยาก เมื่อนาเกณฑ์กลางมาบางทีเกิดการเปรียบเทียบ นี้เป็นสิ่งหนึ่งที่
พยายามให้มีค่ากลางเป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์ แล้วสิ่งที่ท่านนายกสภามหาวิทยาลัยพูดดีมากกว่า จะนาไป
เพิ่มเติมในคณะอนุกรรมการ ซึ่งในฐานะที่ตนเองเป็นประธานชุดใหญ่จะได้ไปสื่อสารและพูดคุยว่าจะทาเป็นใน
ลักษณะอย่างนี้ เกณฑ์กลางเป็นแนวทางกลางๆ ได้มีการประชุมตัวแทนสายสนับสนุนหลายรอบ ตั้งแต่เดือน
สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน จนได้ข้อสรุปเบื้องต้นเพื่อเสนอ ก.บ.ม. ซึ่งมีเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องให้
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแผนอัตรากาลัง ๔ ปี ของมหาวิทยาลัย ก็เลยไปยึดกับสายสนับสนุนต้องมาด้ว ย
เมื่ อ ก่ อ นทราบว่ า มี ติ ด ขั ด ว่ า สายวิ ช าการจะเสร็ จ แล้ ว แต่ ส ายสนั บ สนุ น ไม่ เ สร็ จ ไม่ เ สร็ จ ก็ เ ลยเสนอสภา
มหาวิทยาลัยไม่ได้ ต่อไปนี้ขออนุญาตว่านาเสนอสายวิชาการที่เสร็จแล้ว เพราะชัดเจนตามเกณฑ์ของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและสภามหาวิทยาลั ย เห็ นชอบแล้ ว วิเ คราะห์ เสนอสภามหาวิ ทยาลั ยก่อ น
ตามเป้าหมายเดือนกุมภาพันธ์ จะได้ทราบว่าแผนอัตรากาลัง ๔ ปี สายวิชาการของมหาวิทยาลัยแต่ละสาขา
แต่ละคณะมีจานวนเท่าไร
๓๑. อาจารย์มณเฑียร มุสิกทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์
กล่ าวว่า น้ องในคณะฝากมาเรื่ องการทากรอบอัต รากาลั ง ขาดการประชาสั มพัน ธ์ที่ดีและก็มีเงื่อ นไขที่ว่ า
๑) วันนี้ภาระงานโดยปกติต้องสัมพันธ์กับกรอบอัตรากาลัง ก็มีความรู้สึกว่า สมมติว่าคณะหนึ่งมีบุคลากรอยู่
๖ คน เมื่อมาดูภาระงานมีความรู้สึกว่างานที่ทาน้อยแล้วหาค่าเฉลี่ยก็บอกว่าเหลือ ๕ คน เหลือ ๔ คน แล้วคน
ที่เหลือจะไปอยู่ตรงไหน ในขณะเดียวกัน สายสนับสนุนมีบุคลากรค่อนข้างมากโดยข้อเท็จจริง เกินจากภาระงาน
ที่กาหนดอยู่ในขณะนี้ ก็มีผลความผูกพันต่องบประมาณ ค่าตอบแทนใช้สอยหรือเงินเดือนก็ต้องสัมพันธ์กันหมด
โดยปกติค่า FTES ก็ดี กรอบอัตรากาลั ง ภาระงานมีผ ลต่อการจัดทากรอบอัตรากาลั ง ในขณะเดียวกั น
ก็มีปัญหาอีกว่าแล้วคนที่เหลือเกินกรอบ มหาวิทยาลัยมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร จะทาอย่างไร จะนาไปไว้
ที่ไหน จะมีวิธีการดูแลอย่างไร
๓๒. นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่าจะใช้วิธีอย่างมีเมตตา หรือจะใช้วิธี เลิกจ้าง
อย่ างไม่มีเมตตา ถ้าใช้วิธี แบบไม่มี เมตตาต่อกัน เมื่อเกินก็เลิ กจ้าง ข้ าราชการก็ให้ รับบานาญไปเมื่อหมด
ภาระงาน เลิกจ้างหรือลาออกไปแล้วก็ไม่จ้างเพิ่ม ก็จะค่ อย ๆ ลดไปเรื่อย ๆ ประเด็นนี้ค่อยมาพิจารณาว่า
จะดาเนินการอย่างไร เพราะฉะนั้นดาเนินการเสนอกรอบอัตรากาลังให้แล้วเสร็จก่อนค่อยมาคิดว่าจะใช้วิธีใด
/๓๓. รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร ...
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๓๓. รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุ มิ ต ร สุ ว รรณ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่าพอดีจะพูดตามที่ท่านนายกสภามหาวิทยาลัยพูดว่า ถ้าจะอยู่แบบช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน ตามที่เกษียณก็จะไม่บรรจุเพิ่ม นี้เป็นการประนีประนอมกรุณาที่สุดแล้ว แล้วเตรียมตัวด้วยว่าสานัก
งบประมาณจะไม่ให้คืน คือให้คืนน้อยที่สุด มหาวิทยาลัยออกนอกระบบเป็นตัวอย่างของสายวิชาการให้คืน
หมด สายสนับสนุนไม่ให้คืนเลยอัตราเดียว แล้วให้ไปใช้เงินรายได้ คิดว่าสายวิชาการและสายสนับสนุนคานวณ
ไปได้พร้อมกัน ถ้าลืมประกาศอันนี้ไป ประกาศนี้พยายามไปคิดมาตรฐานเพื่อกาหนดภาระงาน ไม่คิดเกี่ยวกับ
เรื่ อ งอั ต ราก าลั ง อั ต ราก าลั ง ที่ ใ ช้ กั น คื อ สายวิ ช าการเที ย บกั บ สายสนั บ สนุ น เมื่ อ คิ ด สายวิ ช าการได้ ก็ คิ ด
สายสนับสนุนได้ สายสนับสนุนมากกว่า สายวิชาการ เต็มที่มากที่สุด คือ ๒ : ๑ ถ้าจะลดก็อาจเป็น ๑.๕ : ๑
ต้องตั้งนโยบาย หรือ ๑:๑ แต่ไม่ได้ให้ออก เกษียณไปก็ยุบ แล้วจะทาให้ลดเงินรายได้ลง
๓๔. อาจารย์มณเฑียร มุสิกทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์
กล่ า วว่ า มี เ รื่ อ งที่ ไ ม่ ค่ อ ยสบายใจ ขณะนี้ ม หาวิ ท ยาลั ย ก็ ท ราบอยู่ แ ล้ ว ว่ า บุ ค ลากรเกิ น มากโดยเฉพาะ
สายสนั บ สนุ น จะใช้วิธีเมตตาหรื ออามหิ ตก็แล้ ว แต่ แต่สิ่ งหนึ่ง ที่ไม่เห็ นด้ว ยมาตลอดคือ การจ้างผู้ มีความรู้
ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรไม่ได้ มีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการจานวนมาก
ที่อยู่ ในสาขาวิช าที่มีความสั มพัน ธ์เ กี่ย วข้องกัน สามารถปรับมาได้แต่ ไม่ได้ทา พอไม่มี ก็เสนอจ้าง ขณะนี้
ต้องยอมรับว่าเมื่อใดก็ตามที่จ้างเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ส่วนใหญ่ก็จ้างคนเกษียณ แต่ ถ้าสมมุติว่า
สาขาไหนขาดอาจารย์ ประจาหลักสูตรแล้วบอกว่าจะใช้วิธีการจ้างคนกลุ่มนี้ หรือถ่ายโอน คนในสาขาก็จะ
ต่อต้าน และก็มีความรู้สึกว่าคนที่เข้ามาในระบบ เป็นกรรมการประจาหลักสูตรได้ สามารถก้าวหน้าในหน้าที่
การงานได้ แต่ ถ้ า เป็ น สายอื่ น หรื อ เป็ น ลู ก จ้ า งชั่ ว คราว เป็ น ผู้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถพิ เ ศษ ไม่ มี โ อกาส
เจริญก้าวหน้าเลย แล้วก็มีโอกาสที่จะถูกออก เพราะเป็นสัญญาจ้างรายปี ขออนุญาตฝากให้พิจารณาถ้าเป็น
ไปได้ ๑) ให้พิจารณาเกลี่ยบุคลากรที่อยู่ในศาสตร์ใกล้เคียงกันถ้าสามารถทาได้ ต้องการให้ทา ๒) ลดการจ้างผู้มี
ความรู้ความสามารถพิเศษลง
๓๕. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มรกต ตันติเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่าเห็นด้วยว่าจานวนคนเป็นเรื่องสาคัญ โดยเฉพาะสายสนับสนุนเห็นว่าอาจจะต้องมอง
คุณสมบัติ (qualification) ให้มากขึ้น ไม่ได้หมายความว่าจานวนลดลงแล้วเงินจะลดลง อาจจะไม่ไ ด้ลดลงมาก
แต่ประสิทธิภาพจะเพิ่มขึ้น ไม่เช่นนั้นก็ไม่สามารถหาคนดีมาทาในสายสนับสนุน
๓๖. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กล่าวว่า เป็นไปได้หรือไม่ในอนาคต
จะเห็นสายสนับสนุนไปประจางานสาขา งานสาขา บันทึกต่าง ๆ หลักสูตร อาจารย์ทาเอง อาจารย์นั่งพิมพ์งาน
พอนางานไปให้พิมพ์ก็จะบอกว่าจะทาให้กับคณะเท่านั้น
๓๗. นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่าถ้าแยกไว้ที่สาขาก็ยิ่งใช้คนมากยิ่งขึ้นก็โอน
ไปที่ ค ณะแทน ในการบริ ห ารคนหากจั ด การให้ ดี โ ดยใช้ ค นร่ ว มกั น มหาวิ ท ยาลั ย ก็ จ ะใช้ ค นได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ติดใจว่าในขณะที่มหาวิทยาลัยกาลังมองไปข้างหน้าเพื่อจะเปลี่ยนโฉมหน้ามหาวิทยาลัย
ให้สอดคล้องกับ EEC หลักสูตรต่างๆ จะต้องเริ่มเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเวลาไปคานวณ ณ วันนี้หลักสูตรต่างๆ
ยังมีอยู่ ต้องนึกคานวณประกอบด้วยว่าหลักสูตรอะไรบ้างที่ล้าสมัย สอนต่อไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้วจะได้
เริ่มถอย จะได้นาอัตรากาลังนั้นไปใช้กับหลักสูตรใหม่ที่ต้องการใช้คนเพราะการถอยออกมาแต่ละหลักสูตรใช้
เวลานาน อย่างน้อยก็ต้องสามสี่ปีกว่าจะส่ งให้นักศึกษาสาเร็จการศึกษา แล้วเวลาจะเพิ่มจะเปิดหลักสูตรใหม่
ต้องมีทัน ที จะไปรอก็ไ ม่ได้ ฉะนั้ น ให้ ค านึ ง ถึง ประเด็น นี้ ด้ ว ย จะได้ป รั บส าหรั บอนาคตข้า งหน้า เห็ น ว่า มี
ตัวหน่วยกิตมาคานวณด้วยใช่หรือไม่ บางทีจานวนนักศึกษาอาจจะบอกว่าสาขาไหนที่ควรจะเลิก เว้นแต่สาขา
นั้นเป็นหัวใจของมหาวิทยาลัย ต้องการจะสร้างให้เป็นเบอร์หนึ่ง ช่วยกันอุ้มกันไปแต่ถ้าไม่ใช่ก็ควรจะค่อยๆ
ถอยออกมา ตกลงอนุมัติเกณฑ์แล้วก็รับทราบภาระงานโดยมีข้อสังเกตให้ไปทาผลสัมฤทธิ์ของงาน

/มติที่ประชุม
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มติที่ประชุม
๑. อนุมัติเกณฑ์การวิเคราะห์กรอบอัตรากาลังบุคลากรสายวิชาการ
๒. รับทราบเกณฑ์การวิเคราะห์กรอบอัตรากาลังบุคลากรสายสนับสนุน โดยมี
ข้อสังเกตให้นากลับไปพิจารณาจัดทาเป็นกลุ่มงานในลักษณะผลสัมฤทธิ์ของงาน
๓. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาหลักสูตร เพื่อวางแผนนาอัตรากาลังไปใช้กับ
หลักสูตรใหม่ที่ต้องการเปิดในอนาคต รองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)
๔.๔ พิจารณาแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ)
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย น าเสนอว่ า ด้ ว ยข้ า ราช การพลเรื อ น
ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา สั ง กั ด คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ขอก าหนดต าแหน่ ง ศาสตราจารย์ และ
รองศาสตราจารย์ ประกอบกับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
คณะมนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ ขอก าหนดต าแหน่ งผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ซึ่ ง ผ่ า นการพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ แล้ว รวม ๕ ราย
โดยก่อนเสนอรายละเอียดต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ผู้ที่มีส่วนได้เสีย ได้แก่
อธิการบดี และผู้บริหาร รวมทั้งบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากห้องประชุมก่อนที่สภามหาวิทยาลัยจะเริ่ม
พิจารณา
๔.๔.๑ พิจารณาการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ดวงพร ภู่ผะกา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร
ภู่ผะกา ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอกาหนดตาแหน่ง
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมี โดยเสนอผลงานวิชาการเพื่อรับการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ ประกอบการขอกาหนดตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ดังนี้
๑. ตารา เรื่อง การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ ๑
๒. งานวิจัย เรื่อง การศึกษาปริมาณสาระส าคัญและฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระโดยใช้การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นจากความหลากหลายของมะม่วงพันธุ์พื้นเมืองเพื่อนาไปใช้เป็น
ส่วนประกอบในเครื่องสาอาง
๓. งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาขนมเปี๊ยะเพื่อสุขภาพและยืดอายุการ
เก็บรักษา
สรุ ป ผลการประเมิ น ผลงานทางวิ ช าการของผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
ดร.ดวงพร ภู่ผะกา เสนอเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมี โดยวิธี
ปกติ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ มีมติ คือ
๑. ผลการประเมิ น จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณทางวิ ช าการ คื อ
“ผ่าน”
๒. ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับคุณภาพ “อยู่ในระดับ
ดี”

/คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ...

-๒๓-

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ จึงเห็นสมควร ให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา ได้รับ
การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมี คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่ อ วั น ที่ ๑๒ ธั น วาคม ๒๕๖๐ มี ม ติ ว่ า ผลงานทางวิ ช าการของ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผ ะกา คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด เห็นชอบให้ได้รับแต่งตั้ง
ในตาแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมี ไม่ก่อนวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันที่งานเลขานุการ
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการรับเรื่องและรับเอกสารผลงานทางวิชาการฉบับแก้ไขสมบูรณ์
มติที่ประชุม อนุมัติให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา ดารง
ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมี ไม่ก่อนวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ก่ อ นพิ จ ารณาระเบี ย บวาระที่ ๔.๔.๒ นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ให้ เ ชิ ญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เข้ามาประชุม
๔.๔.๒ พิจารณาการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์สุพรัตรา
แดงเจริญ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอว่าอาจารย์สุพรัตรา แดงเจริญ
พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สายวิ ช าการ สั ง กั ด คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ขอก าหนดต าแหน่ ง
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ โดยเสนอผลงานวิช าการเพื่อรับการประเมินผลงาน
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ประกอบการขอกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
คือตารา เรื่อง การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
สรุ ป ผลการประเมิ น ผลงานทางวิ ช าการ ของอาจารย์ สุ พ รั ต รา
แดงเจริญ เสนอเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ
โดยวิธีปกติ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ มีมติ คือ
๑. ผลการประเมิ น จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณทางวิ ช าการ คื อ
“ผ่าน”
๒. ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับคุณภาพ “อยู่ในระดับดีมาก”
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ จึงเห็นสมควร ให้อาจารย์สุพรัตรา แดงเจริญ ได้รับการแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ คณะกรรมการพิ จ ารณาต าแหน่ ง
ทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ มีมติว่าผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ สุ พรั ตรา แดงเจริ ญ คุ ณภาพอยู่ ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด เห็ น ชอบให้ ได้รับ แต่งตั้ งในต าแหน่ ง
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ไม่ก่ อ นวั น ที่ ๑ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๐ ซึ่ ง เป็ น วั น ที่ ง าน
เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการรับเรื่องและรับเอกสารผลงานทางวิชาการฉบับแก้ไข
สมบูรณ์
มติ ที่ ป ระชุ ม อนุ มั ติ ใ ห้ อ าจารย์ สุ พ รั ต รา แดงเจริ ญ ด ารงต าแหน่ ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ก่อนวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

/๔.๔.๓ พิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง ...

-๒๔-

๔.๔.๓ พิจ ารณาการขอกาหนดตาแหน่ง ทางวิชาการของอาจารย์มธุ ริ น
พงศกรพาณิช
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอว่าอาจารย์มธุริน พงศกรพาณิช
พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สายวิ ช าการ สั ง กั ด คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ขอก าหนดต าแหน่ ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิติ ศาสตร์ โดยเสนอผลงานวิชาการเพื่อรับการประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ประกอบการขอกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ คือ ตารา เรื่อง
กฎหมายเอกเทศสัญญา ๒
สรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ของอาจารย์มธุริน พงศกรพาณิช
เสนอเพื่ อ ขอก าหนดต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ ระดั บ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ สาขาวิ ช านิ ติ ศ าสตร์ โดยวิ ธี ป กติ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ มีมติดังนี้
๑. ผลการประเมิ น จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณทางวิ ช าการ คื อ
“ผ่าน”
๒. ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับคุณภาพ “อยู่ในระดับ
ดี”
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุ ฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ จึงเห็นสมควร ให้ อาจารย์มธุริน พงศกรพาณิช ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ในการ
ประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวัน ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ มีมติว่าผลงานทางวิช าการของอาจารย์มธุริน
พงศกรพาณิช คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด เห็นชอบให้ได้รับแต่งตั้งในตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชานิติศาสตร์ ไม่ก่อนวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันที่งานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณา
ตาแหน่งทางวิชาการรับเรื่องและรับเอกสารผลงานทางวิชาการฉบับแก้ไขสมบูรณ์
มติ ที่ประชุม อนุมัติให้ อาจารย์มธุริน พงศกรพาณิช ดารงตาแหน่ ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ไม่ก่อนวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๔.๔.๔ พิจารณาการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ชลธิชา
นิสัยสัตย์
เลขานุการสภามหาวิทยาลั ย นาเสนอว่าอาจารย์ช ลธิช า นิสั ยสั ต ย์
พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สายวิ ช าการ สั ง กั ด คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ขอก าหนดต าแหน่ ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย โดยเสนอผลงานวิชาการเพื่อรับการประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ประกอบการขอกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ คือ ตารา เรื่อง
คาและสานวนไทย
สรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ของอาจารย์ชลธิชา นิสัยสัตย์
เสนอเพื่ อ ขอก าหนดต าแหน่ ง ทางวิ ช าการระดั บ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ สาขาวิ ช าภาษาไทย โดยวิ ธี ป กติ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ มีมติ คือ
๑. ผลการประเมิ น จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณทางวิ ช าการ คื อ
“ผ่าน”
๒. ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับคุณภาพ “อยู่ในระดับ
ดี”
/คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ...

-๒๕-

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ จึงเห็น สมควร ให้อาจารย์ชลธิชา นิสัยสัตย์ ได้รับการแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ในการ
ประชุม ครั้ งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ มี มติว่าผลงานทางวิชาการของอาจารย์ชลธิ ชา
นิสั ยสัตย์ คุณภาพอยู่ ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด เห็ นชอบให้ ได้รับแต่งตั้งในตาแหน่งผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์
สาขาวิช าภาษาไทย ไม่ก่อนวัน ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันที่งานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณา
ตาแหน่งทางวิชาการรับเรื่องและรับเอกสารผลงานทางวิชาการฉบับแก้ไขสมบูรณ์
มติ ที่ ป ระชุ ม อนุ มั ติ ใ ห้ อ าจารย์ ช ลธิ ช า นิ สั ย สั ต ย์ ด ารงต าแหน่ ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย ไม่ก่อนวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
๔.๔.๕ พิ จารณาการขอก าหนดต าแหน่ งทางวิ ชาการของรองศาสตราจารย์
ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ
เลขานุการสภามหาวิทยาลั ย นาเสนอว่ารองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี
โรจน์ไพศาลกิจ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอกาหนด
ตาแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยเสนอผลงานวิชาการเพื่อรับการประเมินผลงาน
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ประกอบการขอกาหนดตาแหน่งศาสตราจารย์ ดังนี้
๑. หนั ง สื อ เรื่ อ ง การวิ จั ย ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว มทางสุ ข ภาพ
ในชุมชน
๒. งานวิจัย เรื่อง Factors Influencing Well-Being in the
Elderly Living in the Rural Areas of Eastern Thailand.
๓. งานวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ของกิจกรรมทางกายกับสุขภาวะทาง
จิต สังคม และจิตวิญญาณของผู้สูงอายุสามกลุ่มวัย
๔. งานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของ
ผู้สูงอายุไทย : กรณีศึกษาผู้สูงอายุวัยกลางในจังหวัดสมุทรปราการ
๕. งานวิจัย เรื่อง Preliminary Study of Factorsin fluencing
Well-being of the Elderly in the Rural Area of Thailand.
๖. งานวิจัย เรื่อง Biosocial Factors affecting Spiritual WellBeing of the Elderly in Thailand.
๗. งานวิจัย เรื่อง Survey of the Risk Points for Alcohol
Consumption of Youth Around the Higher Education Institutions in Eastern Thailand.
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ สรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ของรองศาสตราจารย์
ดร.กุ ล วดี โรจน์ ไ พศาลกิ จ เสนอเพื่ อ ขอก าหนดต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ ระดั บ ศาสตราจารย์ สาขาวิ ช า
วิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยวิธีปกติ คือผลงานทางวิชาการคุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ ที่ ก.พ.อ. กาหนด
คณะกรรมการพิ จารณาต าแหน่ง ทางวิ ช าการ ในการประชุม ครั้ ง ที่
๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวัน ที่ ๑๒ ธั น วาคม ๒๕๖๐ มี มติเห็ นชอบตามมติ ที่ประชุม คณะกรรมการผู้ ท รงคุณวุฒิ ฯ
ว่าผลงานทางวิชาการ ของรองศาสตราจารย์ ดร.กุล วดี โรจน์ไพศาลกิจ ที่เสนอเพื่อขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นั้น คุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ ที่ ก.พ.อ. กาหนด
/มติที่ประชุม รับทราบผลงานทางวิชาการ ...
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มติที่ประชุม รับทราบผลงานทางวิชาการที่รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี
โรจน์ไพศาลกิจ เสนอเพื่อขอกาหนดตาแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คุณภาพไม่อยู่ใน
เกณฑ์ ที่ ก.พ.อ. กาหนด
ที่ประชุมมีข้ออภิปราย ภายหลังการพิจารณา สรุปได้ดังนี้
รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุ มิ ต ร สุ ว รรณ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่ามีข้อคิด ๒ เรื่อง คือ ๑) ขอชื่นชม ท่านศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี และ
มหาวิทยาลัย ดาเนินการได้เร็ว ภายใน ๔ เดือน ๒) ฝากฝ่ายบริหาร ในการขอตาแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ใหม่
จะยากขึ้นทุกระดับตั้งแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ซึ่งต้องเพิ่มผลงาน
อย่างละ ๑-๓ ชิ้น เป็นหลัก มหาวิทยาลัยมีเวลาประมาณ ๑๑ เดือน อาจารย์จะต้องประเมินการสอน ยื่นขอ
ต าแหน่ ง ให้ เ สร็ จ ไม่ เ ช่ น นั้ น จะเข้ า สู่ เ กณฑ์ ใ หม่ เรื่ อ งผลงานจะเป็ น ประเด็ น ส าหรั บ อาจารย์ ทุ ก คน
แล้ ว มหาวิทยาลั ย บั งคั บ การเข้าสู่ ตาแหน่ ง ด้ว ยการกาหนดระยะเวลา ฝ่ ายบริ ห ารต้องสนับ สนุน อาจารย์
ให้ดาเนินการอย่างเต็มที่
นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า มหาวิทยาลัยควรสารวจโดยเร็ว ว่ามีใครอยู่ใน
กระบวนการ ใครยังไม่เข้าสู่กระบวนการ เพื่อกระตุ้นให้เข้าสู่กระบวนการ เพราะมีเวลาเหลือ ๒ ปี สาหรับคนที่
ดาเนินการไม่ทันในปีนี้ก็จะเผชิญกับความยากมากขึ้น ถ้าสามารถเข้าสู่กระบวนการได้ ก็หาคนเป็นพี่เลี้ยง
ทาข้อตกลงร่วมกันว่าจะทาอะไร เมื่อใด อย่างไร ให้มหาวิทยาลัยช่วยอะไรบ้าง
อธิการบดี นาเสนอว่าขณะนี้ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการกาลังเดินสาย
พบแต่ล ะคณะ เพื่อกระตุ้น ให้ อาจารย์ แต่ล ะคนว่าตอนนี้มีผ ลงานอะไรอยู่ในมือ ประกอบกับได้ส ารวจว่า
อาจารย์ แ ต่ ล ะคนมี ง านวิ จั ย หรื อ ต าราอยู่ ใ นมื อ บ้ า ง น่ า จะกระตุ้ น ได้ อี ก ทางหนึ่ ง เบื้ อ งต้ น ได้ เ รี ย นเชิ ญ
รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ บรรยายเรื่องการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์เก่า
เกณฑ์ใหม่ เพื่อที่จะให้อาจารย์รับทราบว่าในระยะเวลา ๑๑ เดือน จะพบเกณฑ์เก่าที่ง่ายกว่า ให้อาจารย์เลือก
ระหว่ า ง ๑๑ เดื อ นข้ า งหน้ า กั บ ระยะเวลาที่ เ หลื อ ถ้ า มี โ อกาสในการเลื อ ก ก็ น่ า จะเลื อ กใน ๑๑ เดื อ นนี้
เพราะฉะนั้นทุกคนต้องรีบดาเนินการ
๔.๕ พิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอว่าสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่
๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวัน ที่ ๑๘ พฤศจิ กายน ๒๕๖๐ เห็ นชอบแต่งตั้งผู้ ทรงคุ ณวุฒิเป็นกรรมการส่ งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย นั้น ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพื่อคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน ๑ ท่าน เป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ปรากฏว่า พลโททวี แจ่มจารัส ได้รับคัดเลือกเป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ นชอบแต่ งตั้ ง พลโททวี แจ่ ม จ ารั ส เป็ น ประธานกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และยินดีต้อนรับ
๔.๖ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน ๓ หลักสูตร
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย น าเสนอว่ า ด้ ว ยส านั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและ
งานทะเบียน เสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน ๓ หลักสูตร ได้แก่
/๑. หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต ...
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๑. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ฉบับปี พ.ศ.
๒๕๕๙) เปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร จาก “นายณั ฐ พงศ์ สุ ว รรณกุ ล ” เนื่ อ งจากเพื่ อ เตรี ย ม
ความพร้อม ในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็น “นายยุทธณรงค์ จงจันทร์”
๒. หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าฟิ สิ ก ส์ ป ระยุ ก ต์ (ฉบั บ ปี พ.ศ.
๒๕๕๘) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร จาก “นางสาวประสบพร จุลบุตร์” เนื่องจากลาศึกษาต่อ เป็น
“นายกฤษณะ ช่องศรี”
๓. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร จาก “นางสาวธิติรัตน์ วงษ์กาฬสินธุ์” เนื่องจากลาออกจากราชการ เป็น
“นายกฤชชัย สุขเสวี”
สภาวิช าการ ในการประชุมครั้ง ที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่ อวันที่ ๒๐ ตุล าคม ๒๕๖๐
พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙) และนาเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรต่อไป
สภาวิ ช าการ ในการประชุม ครั้ งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่ อวั นที่ ๗ ธั นวาคม ๒๕๖๐
พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์ประยุกต์ (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘) และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรั บปรุง พ.ศ.
๒๕๖๐) และให้นาเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรต่อไป
คณะกรรมการกลั่ น กรองหลั ก สู ต รจากผลการเวี ย นเมื่ อ วั น ที่ ๑๒ ธั น วาคม
๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน ๓ หลักสูตร ได้แก่
๑. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี อุตสาหกรรม (ฉบับปี พ.ศ.
๒๕๕๙)
๒. หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าฟิ สิ ก ส์ ป ระยุ ก ต์ (ฉบั บ ปี พ.ศ.
๒๕๕๘)
๓. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐)
และให้นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
มติที่ประชุม
๑. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน ๓ หลักสูตร ดังนี้
๑.๑ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ฉบับปี
พ.ศ. ๒๕๕๙) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร จาก “นายณัฐพงศ์ สุวรรณกุล ” เนื่องจากเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็น “นายยุทธณรงค์ จงจันทร์”
๑.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (ฉบับปี พ.ศ.
๒๕๕๘) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร จาก “นางสาวประสบพร จุลบุตร์” เนื่องจากลาศึกษาต่อ เป็น
“นายกฤษณะ ช่องศรี”
๑.๓ หลักสูตรบัญชี บัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๐) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร จาก “นางสาวธิติรัตน์ วงษ์กาฬสินธุ์ ” เนื่องจากลาออกจาก
ราชการ เป็น “นายกฤชชัย สุขเสวี”
และให้นาเสนอสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อรับทราบต่อไป

/๒. ก่อนนาเสนอสานักงาน ...
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๒. ก่อนนาเสนอสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มอบสานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนตรวจสอบเกณฑ์ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงอาจารย์ ประจาหลักสูตรให้ถูกต้องว่า
ต้องดาเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือ พ.ศ. ๒๕๕๘ และตรวจสอบข้อมูลผลงานทาง
วิชาการ คือ หนังสือ ตารา หรืองานวิจัย สาหรับเอกสารประกอบการสอนไม่ใช่ผลงานทางวิชาการ
๔.๗ พิจ ารณาให้ค วามเห็น ชอบจานวนบุ ค คลที่จ้า งและอัตราค่า จ้า งพนักงาน
มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย น าเสนอว่ า ด้ ว ยคณะรั ฐ มนตรี ใ นการประชุ ม
เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ มีมติเห็นชอบหลักการให้
สานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับการจ้างบุคคลตามสัญญาจ้าง โดย
บุคลากรสาย ก จัดสรรงบประมาณเทียบเคียงจากอัตราเงินเดือนข้าราชการแรกบรรจุ เพิ่มอีกร้อยละ ๗๐ และ
บุคลากร สาย ข และ ค จัดสรรงบประมาณเทียบเคียงจากอัตราเงินเดือนข้าราชการแรกบรรจุ เพิ่มอีกร้อยละ ๕๐
โดยให้สานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับการจ้างบุคคลในหมวดเงินอุดหนุน เงิน
อุดหนุนทั่วไป โดยให้มหาวิทยาลัย/สถาบัน กาหนดจานวนบุคคลที่จะจ้างและอัตราค่าจ้างได้ ภายในวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ รั บ การจั ด สรรเงิ น อุ ด หนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยส าหรั บ บุ ค ลากร
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๓๘,๒๖๒,๓๐๐ บาท และมีการใช้จ่ายเงินดังกล่าวแล้ว ๒ เดือน คือ
เดือนตุลาคม และเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ และคณะกรรมการกากับและ
เสนอแนะการลงทุนของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ รับทราบและพิจารณา
งบประมาณค่าจ้างทั้งหมดสามารถที่จะเพิ่มอัตราจ้างจาก ๑.๒๕ เป็น ๑.๕ ของสายวิชาการ และ ๑.๑๕ เป็น
๑.๓ ของสายสนับสนุน และขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยปรับอัตราค่าจ้างใหม่ตั้งแต่มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
และให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้วย จึงนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
๑. ให้ความเห็นชอบจานวนบุคคลที่จ้างและอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิช าการ จ านวน ๒๒๗ คน เป็น เงิน ๗๙,๑๗๒,๙๙๖ บาท สายสนับสนุน จานวน ๒๑๓ คน เป็นเงิน
๕๗,๙๓๒,๘๓๔ บาท รวมจานวน ๔๔๐ คน งบประมาณรวม ๑๓๗,๑๐๕,๘๓๐ บาท
๒. อนุ มั ติ ป รั บ อั ต ราค่ า จ้ า งใหม่ อั ต ราจ้ า งจาก ๑.๒๕ เป็ น ๑.๕ ของ
สายวิชาการ และ ๑.๑๕ เป็น ๑.๓ ของสายสนับสนุน ตั้งแต่มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
๓. มอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจ่ายเงินจากกองทุน
พนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย
ที่ประชุมมีข้ออภิปราย สรุปได้ดังนี้
๑. ประธานสภาคณาจารย์ และข้ าราชการ กล่ าวว่าคณะกรรมการกองทุ น
พนักงานมหาวิทยาลัย ที่เสนอปรับฐานอัตราเงินเดือนสายสนับสนุน ๑.๓ สายวิชาการ ๑.๕ บุคลากรส่วนใหญ่
ไม่ได้รั บ ประโยชน์ เพราะว่าอัตราเงินเดือนเกินไปแล้ ว ได้คุยกับรองอธิการบดีว างแผนแล้ ว เมื่อจัดการกับ
ส่วนงานภายในเรียบร้อยแล้วหรือการจัดการเรื่องเงินในส่วนอื่นเรียบร้อยแล้ว ถ้าเงินพอที่จะจ่ายในอัตรา ๑.๕
๑.๗ ได้ ซึ่งเหลือไม่มาก ก็อาจจะขอสภามหาวิทยาลัยจ่ายเต็มที่ซึ่งเป็นสิทธิ์ของพนักงาน

/๒. อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี ...

-๒๙-

๒. อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี รองอธิการบดี กล่าวว่าเรื่องที่มหาวิทยาลัย
เสนอวันนี้สืบเนื่องจากมติ ครม. ตั้งแต่วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ และ มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๙
ที่มีมติเห็นชอบในหลักการให้สานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับการจ้าง
บุคลากรตามสัญญาจ้าง โดยสรุปคือ บุคลากรสาย ก. สานักงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณเทียบเคีย งกับ
อัตราเงินเดือนข้าราชการแรกบรรจุเพิ่มอัตราอีกร้อยละ ๗๐ และบุคลากร สาย ข. และ ค. จัดสรรงบประมาณ
เที ย บเคี ย งกั บ อั ต ราเงิ น เดื อ นข้ า ราชการแรกบรรจุ เ พิ่ ม อี ก ร้ อ ยละ ๕๐ โดยให้ ส านั ก งบประมาณจั ด สรร
งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับจ้างบุคคลในหมวดเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่ วไป โดยให้มหาวิทยาลัย/
สถาบัน กาหนดจานวนบุคคลที่จ้าง และอัตราจ้างได้ ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยได้รับความ
เห็ น ชอบจากสภามหาวิ ท ยาลั ย /สถาบั น เป็ น ประเด็ น ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ยั ง ไม่ เ คยน าเสนอเรื่ อ งนี้ ต่ อ สภา
มหาวิทยาลัย ตามที่มีมติ ครม. ปี ๒๕๔๒ และ ๒๕๕๙ ให้ปฏิบัติ เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณ
ประจาปี ๒๕๖๑ แล้วเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๘,๒๖๒,๓๐๐ บาท และมีการใช้จ่ายเงินดังกล่าวไปแล้วสองเดือน
เดื อ นตุ ล าคม และพฤศจิ ก ายน และก าลั ง จะจ่ า ยเงิ น เดื อ นของเดื อ นธั น วาคม ปี ง บประมาณ ๒๕๖๑
มหาวิทยาลั ย เห็ น ความส าคั ญในเรื่ องนี้ จึ งได้นาเสนอต่อ ก.บ.ม. พิจารณาในเบื้องต้นแล้ ว นอกจากนั้ น
มหาวิทยาลัยนาเสนอให้คณะกรรมการกากับและเสนอแนะการลงทุนให้พิจารณาอัตรากาลังตามกรอบวงเงินที่
ได้รับจัดสรรแล้ว โดยที่ประชุมให้ความเห็นชอบว่าวงเงินที่ได้รับจัดสรรจากสานักงบประมาณมานั้น จากการที่
ผ่าน ก.บ.ม. จานวนค่าจ้างและอัตราค่าจ้างสามารถที่จะมีวงเงินส่วนหนึ่งไปปรับเพิ่มเป็นอัตราค่าจ้างใหม่ให้กับ
พนั ก งานตามที่ ป ระธานสภาคณาจารย์ ฯ ได้ พู ด ถึ ง มี ก ารประชุ ม ของคณะกรรมการกองทุ น พนั ก งาน
มหาวิทยาลั ย เมื่อวันที่ ๗ ธัน วาคม ๒๕๖๐ กรรมการบริห ารกองทุนพนักงาน ซึ่งอธิการบดีเป็นประธาน
ตัวแทนสายวิชาการ ตัวแทนสายสนับสนุน ผู้บริหาร มีหน่วยงานคลัง และหน่วยงานบริหารงานบุคคลเป็น
ฝ่ายเลขานุการ มีการตรวจสอบตัวเลขทั้งหมด โดยสรุปแล้ว การที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามมติ ก.บ.ม. โดยการ
ผ่ า น ก.บ.ม. กรรมการกองทุ น ฯ และกรรมการก ากั บ ฯ เห็ น ว่ า เรื่ อ งงบประมาณที่ ข ออนุ มั ติ จ าก
สภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้ จะขอความเห็นชอบ
ประเด็นที่ ๑ การจ้างจานวนบุคคลและอัตราค่าจ้าง สายวิชาการ ทั้งหมด
๒๒๗ คน เป็นเงิน ๗๙,๑๗๒,๙๙๖ บาท สายสนับสนุนที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จานวน ๒๑๓ คน เป็นเงิน
๕๗,๙๓๒,๘๓๔ บาท รวมจานวนที่จะขออนุมัติจ้างย้อนหลัง ๔๔๐ คน งบประมาณรวม ๑๓๗,๑๐๕,๘๓๐ บาท
ประเด็น ที่ ๒ ขออนุมัติปรับอัตราค่าจ้าง เนื่องจากยังมีเงินที่พอจะปรับ
อัตราค่าจ้าง เบื้องต้นที่คานวณออกมาจะสามารถปรับอัตราค่าจ้างสายวิชาการ จาก ๑.๒๕ เป็น ๑.๕ และ
สายสนับสนุน จาก ๑.๑๕ เป็น ๑.๓ ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ประเด็นที่ ๓ เมื่อปรับอัตราค่าจ้างให้สายวิชาการและสายสนับสนุนแล้ว
พบว่ายังมีเงินอีกส่วนหนึ่งที่จะดูแลสายสนับสนุนหรือสายวิชาการที่ขยับเป็น ๑.๓ แต่เงินเดือนเลยไปแล้ว
ซึ่งคณะกรรมการขอให้มหาวิทยาลัยไปตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนเพื่อจะได้นาเงินอีกส่วนหนึ่งนั้นไปชดเชยหรือ
เป็นค่าประสบการณ์ให้กับบุคคลที่ไม่มีโอกาสได้ปรับค่าจ้างในครั้งนี้
ทั้งนี้เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ สานักงบประมาณโดยผู้ที่ได้รับผิดชอบ
การจั ด สรรงบประมาณของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ทั่ ว ประเทศได้ มี ก ารประชุ ม รองอธิ ก า รบดี ว างแผนว่ า
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้มหาวิทยาลัยเสนอเรื่องไป โดยสานักงบประมาณยินดีที่จะจัดอัตรากาลังตามที่ผ่าน
การเห็ น ชอบของสภามหาวิ ท ยาลั ย ก็ ห มายความว่ า ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ได้ จ่ า ยจริ ง ไป ไม่ ว่ า จะเป็ น จ านวน
สายวิชาการ สายสนับสนุน ที่กล่าวไปแล้ว สานั กงบประมาณถือว่าเป็นกรอบอัตรากาลังของปีงบประมาณ
๒๕๖๑ เพื่อเป็นฐานในการคานวณในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แต่ต้องผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเท่านั้น
/ถ้าไม่ผ่านสานักงบประมาณ ...

-๓๐-

ถ้าไม่ผ่านสานักงบประมาณก็จะไม่สามารถจัดงบประมาณในปี ๒๕๖๒ ได้ อีกทั้งมีผลต่อการตรวจสอบของ
สานักตรวจเงินแผ่นดิน นอกจากนั้นขอเรียนว่าบุคลากรของส่วนงานภายในไม่สามารถที่จะใช้งบประมาณ
แผ่นดินจ่ายเป็นเงินเดือนหรือค่าจ้างได้ หมายความว่ามหาวิทยาลัยต้องตรวจสอบว่าหน่วยงานใดที่ตั้งโดย
มติสภามหาวิทยาลัย จ าเป็นที่ต้องปรั บเปลี่ยนวิธีการที่จะใช้เงินอุดหนุนพนักงานจากงบประมาณแผ่นดิน
ต้องเปลี่ยนไปเป็นเงินรายได้ นี่คือสิ่งที่ครอบคลุม (cover) อยู่
๓. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กล่าวว่าการปรับฐานแทบที่จะไม่ได้
รับผลทั้งมหาวิทยาลัย เพราะเงินเดือนเกินมาแล้ว จริง ๆ ในที่ประชุมต้องการให้ขยับอีกสักนิดเป็น ๑.๔ ๑.๖
ก็เ กรงว่ า คานวณเงิ น แล้ ว กลั ว ไม่ พ อ เพราะต้อ งจัด การส่ ว นงานบางส่ ว น ต้ องการให้ มหาวิท ยาลั ยเร่ง รั ด
ด าเนิ น การเพราะว่ า เป็ น ขวั ญ และก าลั ง ใจ การปรั บ ครั้ ง นี้ พนั ก งานส่ ว นใหญ่ เ กิ น ๙๐% เงิ น ไม่ ไ ด้ ขึ้ น
เพียงปรับตัวเลขฐานค่าประสบการณ์ที่คุยกันคือให้แล้วบวกเข้าไปในฐานปีถัดไปเวลาขึ้นเงินเดือน ก็จะได้
เพิ่มขึ้น
๔. อาจารย์ ดร.สุ พั ฒ น์ เศรษฐคมกุ ล กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู้ แ ทน
คณาจารย์ กล่าวว่าเรื่องนี้ตนเองทางานมาหลายสมัย การปรับฐานเงินเดือนที่ผ่านมาเสมือนไม่ได้ปรับให้ขึ้นเลย
เช่นเดียวกับครั้งนี้ เพราะว่าติดกระดุมเม็ดแรกผิดมาตั้งแต่แรก การปรับเงินเดือนขึ้นกว่าจะได้ขึ้นมา เมื่อได้
ขึ้น มาแล้ว ปรั บ เงิน ก็ถึงแล้ ว สรุ ป ที่ผ่ านไม่ได้ประโยชน์กับการปรับเลย ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน ถ้าเป็นแบบนี้
ก็หมายถึงว่าที่ทางานมานั้นไม่มีประโยชน์เลย ถูกปรับหายไปหมด ยิ่งถ้าไม่มีค่าประสบการณ์เสริมเข้ามาอีก
สรุปแล้วการปรับบางครั้งเสมือนลดเงินเดือนไปด้วย เหมือนกับว่าเมื่อเกินไปแล้วถูกปรับลงมาอีก ก็ขอให้
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาโดยให้พิจารณาบุคลากรที่เข้ามาทางานเป็นระยะเวลานานแล้วด้วย
๕. ประธานสภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ กล่ า วว่ า มหาวิ ท ยาลั ย ใช้ ฐ าน
เงินเดือนจ้างพนักงานทุกราชภัฏ ทราบจากรองอธิการบดีวางแผน พนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับเงินเดือนน้อยที่สุด ทางานมานาน เป็นภาพที่ทุกคนมองถึงความไม่มั่นคง สิ้นปีหน้า
จะมีอาจารย์ลาออกเพราะสอบครูผู้ช่วยได้ มองว่าจะเกิดภาวะสมองไหลเกิดขึ้น
๖. รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุ มิ ต ร สุ ว รรณ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่าคนที่ทางานเข้ามาแล้วตามที่อาจารย์สุพัฒน์ พูด ได้เงินเดือนกี่บาท ต้องได้
ประมาณ ๔% เมื่อครั้งที่ผ่านมา ได้ขึ้นมาประมาณ ๔๐๐-๕๐๐ บาท คนเข้าใหม่ก็จะเงินเดือนเท่ากัน วิธีปรับ
ที่ดีที่สุดต้องปรับเป็นขั้นบันได แต่ใช้เงินของมหาวิทยาลัยจานวนมาก เพราะสานักงบประมาณไม่จัดสรรให้
ซึ่งจั ดสรรให้ เฉพาะอัตราใหม่ น่ าเห็ น ใจมหาวิทยาลัยมาก จึงขอความกรุณาท่านนายกสภามหาวิทยาลั ย
เรียนข้อมูลต่อรัฐบาลในประเด็นนี้ด้วย และส่วนเงินเพิ่มเพื่อปรับเงินเดือนพนักงานในแต่ละปีที่ ได้รับในอัตรา
ร้อยละ ๔ นั้น ทาไมที่ประชุมอธิการบดีจึงไม่พูดกับสานักงบประมาณ จึงควรผลักดันให้เพิ่มเพื่อปรับเงินเดือน
ในแต่ล ะปี ใ นอั ตราร้ อ ยละ ๖ เช่น เดีย วกับ ข้า ราชการท าอย่ างไรให้ รั ฐ บาลเข้า ใจปั ญหาเหล่ า นี้ ที่ ประชุ ม
อธิการบดีควรจะพูดให้ชัดเจน ไม่ใช่ให้ตัวแทนคณาจารย์พูด ไม่มีน้าหนักมากพอ ฝากที่ประชุมอธิการบดีด้วย
๗. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กล่ าวว่ากองทุนนี้ไปใช้ค่าใช้จ่าย
อย่างอื่นก็ถกเถียงกันว่ารวมสวัสดิการมาแล้วหรือไม่ บางส่วนถ้ามหาวิทยาลัยพอช่วยได้ เช่น ประกันสังคม
หรือกองทุนสารองเลี้ยงชีพ เงินจะได้เหลือจ่ายเงินเดือน
๘. นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่าปัญหาว่าเงินที่เหลืออยู่คือเงินอะไร ทาไม
ถึงมีเงินเหลือในเมื่อให้มาน้อยกว่าอัตราที่มีอยู่จริง รองศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยจ่ายไม่เต็ม

/๙. รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร ...

-๓๑-

๙. รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุ มิ ต ร สุ ว รรณ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่าจ่ายไม่เต็ม นามาเฉลี่ยจ่ายจานวนคนที่มากกว่าได้รับอัตรา เงินก็ยังมีพอ
เหลืออยู่
๑๐. นายกสภามหาวิทยาลั ย กล่าวว่าที่เหลื อเพราะเป็นเงินที่จะนาไปส่ งเข้า
กองทุนเงินสวัสดิการ เงินสารองเลี้ยงชีพ หรือไม่
๑๑. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กล่าวว่าน่าจะบวกตัวเลขมาหมดแล้ว
ที่เหลือ คือ หักค่าใช้จ่ายอย่างอื่นรวมมาหมดแล้ว ก็จะมีเงินตาแหน่งทางวิชาการ เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
เงินสมทบประกันสังคม อยู่ในกองทุนนี้
๑๒. นายกสภามหาวิทยาลัย ถามว่าจริงหรือที่ว่าถ้าสภามหาวิทยาลัยอนุมัติวันนี้
แล้วสานักงบประมาณจะใช้ตัวเลขนี้ไปเป็นฐานในการปรับเงินให้มหาวิทยาลัย
๑๓. รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุ มิ ต ร สุ ว รรณ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่าสานักงบประมาณปรับอัตราเข้าใหม่ คานวณที่ ๑.๕ ๑.๗ ของ ๕๗ ปริญญาตรี
จะอยู่ที่สองหมื่นกว่าบาท เพราฉะนั้นปรับฐานคนแรกบรรจุก็จะมีเงินเหลือเพื่อจะปรับคนเก่า สานักงบประมาณ
จ่ายให้คนใหม่อยู่แล้ว อัตราใหม่ทั้งหมดซึ่งไม่ยุติธรรมกับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ทางานมานานกว่า
๑๔. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอว่าสานักงบประมาณจัดสรรเงินมาให้
เพื่อให้มหาวิทยาลัยนามาบริหาร ตามกรอบวงเงินที่ได้รั บจัดสรร สายวิชาการจัดสรรให้ในอัตรา ๒๑,๐๐๐
คูณด้วย ๑.๕ หรือ ๑.๗ จริง แต่ก็นาเงินนั้นมากองอยู่รวมกันใน ๑๓๘ ล้านบาทเศษนี้
๑๕. นายกสภามหาวิทยาลัย ถามว่าสานักงบประมาณให้มา สาหรับ ๓๕๐ คน
แต่มหาวิทยาลัยนามาจ่าย ๔๐๐ คน เพราะฉะนั้นจึงเป็นอัตรา ๑.๕ และ ๑.๗ ไม่ได้อยู่แล้ว เพราะจะต้อง
หักบางส่วนเพื่อไปจัดสวัสดิการ แต่ว่าเมื่อได้จ้างคนมากกว่าจานวนอัตราที่สานักงบประมาณให้มาแล้วเงินจะ
เหลือได้อย่างไร เหลือทุกปีหรือไม่ ที่ได้ยินมามหาวิทยาลัยใช้จนต้องควักเงินรายได้ไปจ่าย จึงไม่เข้าใจว่าทาไมจึงเหลือ
๑๖. อาจารย์ ดร.สมศั กดิ์ เอี่ย มคงสี รองอธิการบดี ตอบว่าปี ๒๕๖๐ เหลื อ
๒,๘๔๑,๙๖๙.๘๖ สตางค์ ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมประเด็นที่มหาวิทยาลัยได้พิจารณาเรื่องของการจ้างจานวนคน
อัตราค่าจ้าง มหาวิทยาลัยได้ทาบัญชีถือจ่ายทุกคน ในบัญชีถือจ่ายจะบอกถึงตัวบุคคล อัตราค่าจ้าง สวัสดิการ
ในแต่ละช่องว่ามหาวิทยาลัยจะต้องจ่ายอะไรบ้าง กองทุนสารองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม ค่ารักษาพยาบาล
ตาแหน่งวิชาการ มหาวิทยาลัยได้บริหารจัดการเป็นไปตามคาแนะนาของสานักงบประมาณแล้ว ในปีงบประมาณ
๒๕๖๑ สานักงบประมาณจะนาบัญชีถือจ่ายตรงนี้เป็นฐานในการคานวณเม็ดเงินในปีงบประมาณ ๒๕๖๒
หมายความว่าเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม สานักงบประมาณทราบปัญหาของราชภัฏทุกแห่ง เพราะขณะนี้ สตง.
เรียกคืนเกือบทุกแห่งแล้ว เพราะใช้งบประมาณเกิน ๒ ปีก็ต้องถูกเรียกคืน ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนคริ นทร์อาจจะไม่มากนักเพียง ๑๘ ล้านบาทเศษ แต่มหาวิทยาลัยอื่ นเรียกคืนถึง ๑๐๐ ล้าน ขณะนี้
มหาวิทยาลัยได้ส่งเรื่องไปที่สานักงบประมาณแล้ว เพื่อเตรียมที่จะจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๒ ช่วงนี้เป็นช่วง
ของการทางบประมาณเบื้องต้นสาหรับรายจ่ายบุคลากร สานักงบประมาณก็รู้ดีว่าที่ผ่านมาบางมหาวิทยาลัย
ให้เงินมา ๑๐๐ อัตรา ใช้เงิน ๑๐๐ ล้าน แต่มหาวิทยาลัยไปจ้างหรือไปบรรจุ ๒๐๐ คน เช่น มหาวิทยาลัย
อุตรดิตถ์ สุดท้ายแล้ว ทปอ. นาเสนอทาให้สานักงบประมาณ และ สกอ. เข้าใจว่าเมื่อสานักงบประมาณจัดสรร
เม็ดเงินให้ มหาวิทยาลัยก็ไปบริหารจัดการเองได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเท่านั้น ที่ผ่านมา
ก็ถือว่านิรโทษกรรมกันไป แต่ปี ๒๕๖๑ นี้ ขอดูบัญชีถือจ่าย ว่าจ่ายอะไรไปบ้าง และถ้าแต่ละคนจ่ายแล้ ว
เงินเหลือ ที่ท่านอาจารย์เฟื่องฟ้าจะเพิ่มเติมว่าที่ไปประชุมที่กรมบัญชีกลาง จะไม่ให้เหลือเกิน ๒ ปี อาจจะใช้
ภายในปีเดียว
/๑๗. นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ ...

-๓๒-

๑๗. นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กล่าวว่าเรื่องอัตรากาลังของราชภัฏส่วนใหญ่ไม่ได้ทาบัญชีถือจ่าย ตามที่เสนอมาในปีนี้ แนะนาว่าปี ๒๕๖๑
ต้องทา เงื่อนไขของสานั กงบประมาณกับ กรมบัญชีกลางก็บอกว่ากรอบอัตรากาลังที่เกินอยู่ต้องขอความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมาทุกแห่ง ปี ๒๕๖๒ จะใช้ตัวนี้เป็นฐาน เมื่อนาเข้าคณะกรรมการกากับฯ รู้มา
ว่าตอนนี้กรมบัญชีกลางต้องการจะเปลี่ยนเงื่อนไขเงินอุดหนุนจาก ๒ ปี เหลือปีเดียว ฉะนั้นไม่ต้องรอ ทาอะไร
ได้ก็ทาเลย แล้วเงินปีไหนใช้ให้หมดปีไหน ไม่ต้องคาดหวังว่าเหลือปีนี้จะไปใช้ปีหน้า ราชภัฏทุกแห่งกรอบ
อัตรากาลังเหมือนไม่มีบัญชีถือจ่ายคลุม เมื่อ สตง. เข้ามาตรวจก็จะงงว่าทาไมไม่มีบัญชีถือจ่าย ก็มารู้ทีหลัง
ราชภัฏหรือมหาวิทยาลัยทุกแห่งใช้วงเงินอุดหนุนมาบริหารจัดการอัตราค่าจ้างเพราะฉะนั้นจึงเกินกรอบ กรอบ
ที่สานักงบประมาณคิดให้มหาวิทยาลัยกับกรอบที่มหาวิทยาลัยจ้ างคนจริงไม่เท่ากัน จึงใช้เงื่อนไข ๑.๕ ๑.๗
ไม่ได้ ก็เลยเป็นประเด็น ปี ๒๕๖๑ ให้อาจารย์สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี คานวน ถ้าถือตามกรอบที่นามาพิจารณาจะมี
เหลือประมาณ ๙ ล้านเศษ คิดไว้ว่าจะนามาทาอะไร ก็เสนอว่าให้นามาเสนอสภามหาวิทยาลัยอันดับแรกต้อง
ขอความเห็นชอบสภามหาวิทยาลัยเรื่องกรอบอัตรากาลัง อันดับที่ ๒ เงินที่เหลือมหาวิทยาลัยต้องมานาเสนอ
ว่าจะทาอะไรเพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา
๑๘. อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี รองอธิการบดี กล่าวว่ามหาวิทยาลัยคานวณ
เรื่องของสวัสดิการทั้งหมดมาบวกด้วยแล้ว สรุปในส่วนของ ๑๓๘ ล้าน ใช้ประมาณ ๑๓๗ ล้าน จะเหลือประมาณ
ล้านกว่าบาท มีงบประมาณปี ๒๕๖๐ เหลืออยู่สองล้านแปด รวมประมาณเกือบ ๔ ล้าน กรรมการกองทุนได้
พิจารณาตัวเลขแล้วเห็นสมควรที่จะมีการปรับจากอัตราค่าจ้างสายวิชาการ ที่ได้อยู่ คือ ๑.๒๕ เมื่อปลายเดือน
กันยายน มีการประชุม ทปอ. ร่วมกับสานักงบประมาณ และ สตง. พบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
อัตราค่าจ้ างน้ อยที่สุ ดในราชภัฏ ๓๘ แห่ ง ๑.๒๕ ส าหรับสายวิช าการ ๑.๑๕ สาหรับสายสนับสนุน ที่อื่น
อย่างน้อยคือ ๑.๕ สายวิชาการ และ ๑.๓ สายสนับสนุน ถ้าบวกสวัสดิการด้วยก็ใกล้เคียงกับ ๑.๗
๑๙. นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่ าตามที่กาหนด ๑.๒๕ ๑.๑๕ นาเข้าสภา
มหาวิทยาลัย ในช่วงนั้นคนล้นแล้วก็นาไปเฉลี่ย แล้วก็พยายามเร่งให้ทากรอบอัตรากาลัง สามปี สี่ปี ก็ไม่ได้ทา
กลายเป็นปัญหา คิดว่า ๑.๓ กับ ๑.๕ ก็สมเหตุสมผล ก็ยังเหลือสาหรับนาไปเข้าสวัสดิการซึ่งต้องมี แล้วเงิน
ตัว นี้ย อมให้ คือถ้ามีอั ตราแล้ วมหาวิทยาลั ยหักเงินส่ว นหนึ่งไปไว้ที่ส วัส ดิการหาก สตง. ยอม แต่ที่ไม่ยอม
เพราะว่าอัตราไม่มีมหาวิทยาลัยโอนไปทั้งหมด ก็ต้องไปรวบรวมมาว่าปีก่อนที่ยังไม่ได้เรียกคืนมีเท่าไร แล้วส่ง
เข้ากองทุนสวัส ดิการตามสั ดส่ ว นเสี ย ก่อน เหลื อเท่าไรก็ไปคานวณจะแบ่งกันได้เท่าไร เพราะไม่ได้ทุกคน
ใช่หรือไม่ ๑.๓ กับ ๑.๕ ได้เฉพาะคนใหม่ คนเก่าก็ไม่ได้ ทาอย่างไรถึงจะให้คนเก่าได้บ้าง จะได้ทั่วหน้ากัน
๒๐. รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุ มิ ต ร สุ ว รรณ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่ากรณี ๑.๓ ๑.๕ ถ้าไม่ขัดข้องก็อนุมัติไปตามนี้ กรณีเงินที่เหลือที่ท่านนายก
สภามหาวิทยาลัยกล่าวเมื่อสักครู่พอจะปรับให้คนที่จะถูกคนใหม่แซงได้หรือไม่ ไม่เช่นนั้นก็ไม่มีประสบการณ์
ในการทางานมาปีสองปีเลย ต้องทาเป็นขั้น คนที่ทามานานอาจจะได้ ๑๐๐ บาท คนที่ทาแบบปีสองปีอาจจะได้
๕๐๐ บาท เพื่อไม่ให้คนเข้าใหม่แซงหรือเท่ากัน สิ่งที่เป็นห่วงคือเงินค่าตอบแทนตาแหน่งทางวิชาการ เงินที่
เหลืออยู่ก็ไปจ่ายค่าตอบแทนตาแหน่งทางวิชาการให้อีกเท่าหนึ่งหรือไม่ เมื่อเงินหมดจะนาเงินที่ไหนมาจ่าย
อี ก เท่ า หนึ่ ง เพราะส านั ก งบประมาณไม่ ใ ห้ และที่ บ อกว่ า ต้ อ งแก้ พ ระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยการจ่ ายเงิ น
ค่าตอบแทน โดยหารือกับสานักงบประมาณเพราะถ้าไม่แก้ก็ได้มาขาเดียวแล้วมหาวิทยาลัยมีปัญหา ตอนนี้
มหาวิทยาลัยจ่ายปีต่อไปจะลาบาก ปริญญาตรีอาจารย์จะขึ้นเป็น ๑๙,๕๐๐ บาท มากกว่าเกษตรศาสตร์แล้ว
เกษตรศาสตร์ ๑๗,๕๐๐ บาท ปริ ญญาตรี ๑๙,๕๐๐ บาท เป็น เกณฑ์ส่ ว นใหญ่ของมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ
ทั่วประเทศ
/๒๑. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ...

-๓๓-

๒๑. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กล่าวว่าตามที่อาจารย์สุมิตรกล่าว
พอเรื่องนี้ถึงประชาคม ก็มองว่ากลายเป็นคนมาทีหลังจะขึ้นมาเท่ากับผู้ที่อยู่ มานาน กลายเป็นความรู้สึกของ
คนส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบ คือ ทาอย่างไรที่จะนาเงินที่เหลือมาเยียวยาคนที่อยู่มาก่อน
๒๒. นายกสภามหาวิทยาลัย กล่ าวว่านาเงินที่เหลืออยู่ทั้งหมด ๒ ปีที่ผ่ านมา
รวมทั้งของปีนี้แล้วก็หาวิธีคานวณ คนที่เข้าใหม่ก็ได้ ๑.๓ ๑.๕ แล้วมีเงินเหลือ จะคานวณอย่างไรจึงจะเฉลี่ย
ให้ทั่วหน้ากัน ตามกาลังจานวนปี แล้วจะต้องไปศึกษากับ สตง. กรมบัญชีกลาง ก่อน ทาได้หรือไม่
๒๓. อาจารย์มณเฑียร มุสิกทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์
กล่าวว่าบัญชีถือจ่ายที่อาจารย์สมศักดิ์ พูด ปี ๒๕๖๑ จะถูกใช้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นฐานในการขอ
งบประมาณ ขออนุญาตอย่างนี้ได้หรือไม่ รองอธิการบดีวางแผนต้องไปสารวจเงินเหลือจ่ายทั้งหมด ปีที่ผ่านมา
บวกกับปีนี้แล้วบวกเป็นค่าประสบการณ์ไป ได้น้อยได้มากแต่ต้องได้เพื่อจะได้หนีความเหลื่อมล้าของบุคลากร
เพราะจะมีคนส่วนหนึ่งที่พูดว่าเข้าใหม่เงินเดือนเท่ากับคนเก่า ก็ให้เป็นค่าประสบการณ์ จะได้มีขวัญกาลังใจ
ในการทางาน
๒๔. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทน
ผู้บริหาร กล่าวว่าตนเองอยู่ในกรรมการ และเรียกร้องมาตลอด จริง ๆ แล้วงบประมาณตนเองได้เสนอแนวทาง
ว่าค่าประสบการณ์ควรมาก่อน ตอนนี้ ๑.๓ ตามมติ ครม. ๒๕๔๒ หักไว้จุดสองเพื่อเป็นสวัสดิการ แต่สิ่งที่เสนอ
ในการใช้งบประมาณ ๑๓๘ ล้าน สองแสนเศษใช้บวกประสบการณ์ปีละ ๕๐ บาท ๑๐๐ บาท ใช้ในวงเงิน
๑๓๗ ล้าน บุคลากร ๔๔๐ คน สาหรับ ๑.๓ ๑.๕ เห็นด้วยกับคนที่เข้าใหม่มา หรือคนที่ยังไม่ได้เงินเดือนตามที่
กาหนดปรับเพิ่มขึ้นมา แต่ประสบการณ์ควรจะเป็นอันดับแรกแล้วบวกทบเป็นฐานของเงินเดือน สิ่งสาคัญ
ตรงนี้บัญชีถือจ่ายแต่ก่อนไม่มี เกิดช่วงที่ตนเองรับผิดชอบ ที่ท่าน รศ.ดร.วิภาภรณ์ บุญยงค์ ทาบัญชีถือจ่าย
ส่งไปที่ สกอ. ก็ได้ใช้งบประมาณตรงนี้ แต่ก่อนไม่มี มติของ ทปอ. ต้องใช้ตัวเลขนี้คานวณงบประมาณที่จะใช้
จัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๒ ฉะนั้นมหาวิทยาลัยต้องปรับอัตราเงินเดือนไปที่ ๑.๓ ๑.๕ ส่วนที่เหลือให้จัดเป็น
สวัสดิการ
๒๕. นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล่ า วว่ า ตกลงอย่ า งนี้ ไ ด้ ห รื อ ไม่ คื อ เห็ น ชอบ
ในหลักการในการปรับฐานเงินเดือนสายสนับสนุนเป็น ๑.๓ สายวิชาการเป็น ๑.๕ ของอัตราข้าราชการ แต่จะ
ปรับเมื่อไร อย่างไร จึงจะทั่วหน้ากัน ขอให้ไปคิดกันใหม่ให้รอบคอบ ถ้าสมมติว่าสามารถกันเงินส่วนที่เหลือจาก
การส่งเข้ากองทุนสวัสดิการแล้ว นาไปเฉลี่ยให้กับผู้มีประสบการณ์ได้โดยชอบ ก็นาไปเฉลี่ยก่อน ส่วนคนใหม่ ที่
จะได้ปรับเป็น ๑.๓ หรือ ๑.๕ ให้ได้ตั้งแต่กลางปี จะได้ประหยัดงบประมาณได้ ๔ เดือน ก็จะไปช่วยทาให้คนที่
มีป ระสบการณ์มี เงิน แต่ถ้ ามีเ งิน อื่น เหลื ออยู่พ อที่จ ะให้ ค นมีป ระสบการณ์ได้ก็ ให้ ขึ้ นตั้งแต่เดื อนมกราคม
จะเฉลี่ ย กัน ด้ว ยวิธีใด อย่ า งไร ไปพิจ ารณาจานวนเงิน และวิธีการแล้ ว นากลั บมาเสนอสภามหาวิทยาลั ย
ในภายหลัง
๒๖. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทน
ผู้บริหาร กล่าวว่าสิ่งที่น่าห่วงคือเมื่อกรมบัญชีกลางพบว่าการจ่ายงบอุดหนุนทั่วไปมหาวิทยาลัยจ่ายหน่วยงานที่
จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย คือ มี ๓ หน่วยงาน มหาวิทยาลัยจะดาเนินการอย่างไร จะให้คิดด้วยหรือไม่ว่าควร
จะให้มหาวิทยาลัยยืมเงินเพื่อบริหารจัดการ ซึ่งก็จะเหลือจากเงินกองทุนตรงนี้มากขึ้นด้วย หากจ่ายไปแล้วจะ
ถูกเรียกคืนเหมือน ๑๘ ล้าน ก็ยากขึ้นอีก
๒๗. อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี รองอธิการบดี กล่าวว่ายังไม่ชัดเจนเรื่อง
โรงเรียนสาธิตใช่หรือไม่ แต่หน่วยงานอื่นนั้น เช่น บัณฑิตวิ ทยาลัย ตามที่สานักงบประมาณยืนยันกับ สตง.
ล่าสุดเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม มหาวิทยาลัยไม่สามารถใช้เงินอุดหนุนตรงนี้ได้ พนักงานที่อยู่ในบัณฑิตวิทยาลัยต้อง
/สลับไปเป็นใช้งบรายได้ ...

-๓๔-

สลั บไปเป็ นใช้งบรายได้ รายได้จะหมายถึงรายได้ของบัณฑิตวิทยาลัยหรือรายได้ของมหาวิทยาลั ยก็ว่าไป
แต่ประเด็นที่อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ กล่าว ถ้าคือโรงเรียนสาธิตจะยืมเงินรายได้หรือจะใช้เงินรายได้ก็คล้าย ๆ
กัน แต่มหาวิทยาลัยจะใช้วิธีใดบรรจุโดยที่ไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดิน แต่เข้าใจว่าข้อบังคับยังไม่ชัดเจนว่า
โรงเรียนสาธิตเป็นหน่วยงานตามมติสภามหาวิทยาลัยหรือไม่ ถ้าเป็นหน่ วยงานตามมติสภามหาวิทยาลัยก็ต้อง
สลับออก
๒๘. นายกสภามหาวิทยาลั ย กล่ าวว่า โรงเรียนสาธิตมีมาตั้งนานแล้ ว แต่มา
เปลี่ยนข้อบังคับระบบบริหารเพื่อให้บริหารแบบนอกระบบ โดยตั้งใจว่าโรงเรียนสาธิตควรจะเป็นแหล่งรายได้
ที่เลี้ยงตัวเองได้ ในช่วงต้นยังเลี้ยงตัวไม่ได้ให้ม ายืมเงินไปแล้วก็นามาคืนทีหลัง โรงเรียนสาธิตที่อื่นก็เป็นแหล่ง
หาเงิน เปลี่ยนอธิการบดีแล้วลองไปพิจารณาดู ต้องหาอาจารย์เก่ง ๆ ลงไปทาถึงจะทาได้ แล้ววันหนึ่งโรงเรียน
สาธิตก็จะนาเงินมาคืนมหาวิทยาลัย
๒๙. อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี รองอธิการบดี กล่าวเห็นด้วยในเรื่องของ
การให้ ความชอบการปรั บ ฐานเงิน เดือนและการให้ ค่าประสบการณ์ ประเด็นอยู่ตรงที่ว่าถ้าจะปรับเดือ น
เมษายนนั้น เดือนหน้าสานักงบประมาณต้องดูแล้วว่ามหาวิทยาลัยปรับอะไรเสนอมา จะเป็นฐาน แต่ถ้าปรับ
เดือนเมษายน บัญชีถือจ่ายนี้จะช้าไป
๓๐. นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล่ า วว่ าไม่ เ ป็น ไร ให้ ไ ปพิจ ารณากั น เพี ย งแต่
เสนอแนะทางออก ถ้ามหาวิทยาลัยมีทางออกอะไรที่ดีที่จะได้กันทั่วหน้าก็ยินดีด้วย คือ ขอให้คิดถึงทุก ๆ คน
มากน้อยอย่างไรก็ยังพอได้ชื่นใจไปพร้อมกันได้ นาไปพิจารณาว่ามีเงินเหลือที่ใดพอจะนามาได้ แล้วไม่เป็น
ภาระจนกระทั่งต้องควักเนื้อในปีหน้า จะไม่ทาให้มหาวิทยาลัยล้มละลาย
๓๑. อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี รองอธิการบดี กล่าวเสนอประเด็นสุดท้าย
เรื่องของตาแหน่งทางวิชาการ ผศ. สานักงบประมาณยืนยันกับ สตง. ว่าจ่ายได้เพียงขาเดียว แต่มหาวิทยาลัย
จ่ายไป ๒ ขา ยังไม่รู้คาตอบสุดท้ายว่า สตง. จะเรียกคืนเมื่อใด มหาวิทยาลัยต้องชะลอการจ่ายขาที่ ๒ ไว้ก่อน
เรื่องนี้คณะกรรมการกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยได้พูดกัน แต่จะสื่อสารกับผู้ที่ได้รับตาแหน่ง ผศ. ที่เป็น
พนักงาน ๑๓ คน ให้เข้าใจ ถ้าเกิด สตง. ไม่เรียกคืนในขาที่ ๒ มหาวิทยาลัยก็จะต้องหาเงิน มีประเด็นต่อไป
อีกว่าบางแห่งใช้เงินรายได้ไม่ได้ แจ้งสานักงบประมาณจัดสรรให้ไปแล้วมหาวิทยาลัยต้องบริหารจัดการภายใน
นั้น จะไปออกข้อบังคับที่เกินจากมติ ครม. หรือระเบียบข้าราชการไม่ได้ อยู่ระหว่างการติดตามของ ทปอ.
ได้แจ้งต่อที่ประชุม ทปอ. เมื่อ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ว่าสานักงบประมาณจะยืนยันก็แล้วแต่ก็ให้จ่ายพนักงาน
แต่ สตง. บอกไม่มีระเบียบให้จ่าย ๒ ขา
๓๒. นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่าได้ยินมาว่าเดิมราชการจ่ายให้ ๒ เท่า แล้ว
มหาวิทยาลัยก็ดาเนินการตาม ก็มาทาข้อบังคับเพื่อไม่ให้น้อยหน้าราชการ ก็จ่าย ๒ เท่า โดยใช้ของรัฐบาล
เท่าหนึ่ง มหาวิทยาลัยใส่ลงไปอีกเท่าหนึ่ง เวลานี้ก็แปลว่ามหาวิทยาลัยระงับขาที่สอง
๓๓. อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี รองอธิการบดี กล่าวว่าที่ผ่านมาในการตรวจ
ของ สตง. พบการจ่ายขาที่ ๒ ซึ่งสานักงบประมาณยืนยันกับ สตง. ว่าไม่ได้ สานักงบประมาณจัดสรรเงิน
เพียงขาเดียว เพราะฉะนั้นในบัญชีถือจ่ายที่จะส่งสานักงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ ก็จะใส่ ผศ. ไปขาเดียว สตง.
กาลังจะตรวจสอบว่าใครบ้างที่จ่ายขาที่ ๒ ก็อาจจะเรียกคืน รอติดตามอยู่
๓๔. นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่าต้องกลับไปคิดให้เร็ว เพราะว่าตัวเลขนี้
ถ้ามหาวิทยาลัยจะเพิ่มสาหรับคนที่มีประสบการณ์ต้องแสดงอยู่ในตัวเลขนี้ เพื่อสานักงบประมาณจะได้ตั้ง
งบประมาณตามตัวเลขนี้ให้ด้วย เพราะฉะนั้นต้องไปคิดสูตรให้ดีว่าจะขึ้น ๑.๓ ๑.๕ ให้มีผลอย่างไร ในลักษณะ
ที่มหาวิทยาลัยสามารถรับได้
/๓๕. อาจารย์มณเฑียร มุสิกทอง ...

-๓๕-

๓๕. อาจารย์มณเฑียร มุสิกทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์
กล่ าวว่า มหาวิท ยาลั ย จะมีบุ คลากรที่ต้อ งอาศัย เงินรายได้ห ลายหน่ว ยงาน และไม่ส ามารถเลี้ ยงตั ว เองได้
ต้ อ งพยายามน าเงิ น จากกองทุ น นี้ ไ ปใช้ ปั ญ หาเกิ ด ขึ้ น มาก ขออนุ ญ าตยกตั ว อย่ า งประเด็ น นี้ ณ วั น นี้
มหาวิทยาลัยใช้บัญชีถือจ่ายไปแล้วเดือนตุลาคม พฤศจิกายน ซึ่งเป็นต้นปีงบประมาณปี ๒๕๖๑ แล้ว โดย
หลักการบัญชีถือจ่ายปี ๒๕๖๑ จะเป็นฐานในปี ๒๕๖๒ ต่อ อันนี้ปัญหาแรก สมมติว่าหากวันนี้ไม่ได้รับความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยก็จะต้องยืดเวลาไปอีก หลายสิ่งหลายอย่างคงจะต้องตัดสินใจแบบเด็ดขาด ต้อง
ตัดใจ ต้องชัดเจน ว่าต่อไปเงินค่าตอบแทนตาแหน่งทางวิชาการจะให้ขาเดียว เงินสวัสดิการที่พึงจะได้ ถ้าปรับ
ฐานเป็น ๑.๓ ๑.๕ จะให้หรือไม่ให้ ต้องพูดให้ชัดเจน แล้วก็นาเงินส่วนนี้ไปเป็นค่าประสบการณ์ จะได้ชัด วันนี้
หลายคนพูดถึงว่าหลายคนไม่ได้ใช้เงินสวัสดิการ ถูกนาไปจ่ายให้บุคลากรทั่วไป ทาไมไม่นาเงินส่วนนี้ไปถัวเฉลี่ ย
ให้กับทุกคน เป็นไปได้หรือไม่ถ้ามหาวิทยาลัยให้ตามเงื่อนไข ๑.๓ ๑.๕ ๑.๗ ก็แล้วแต่ แล้วตัดสวัสดิการต่าง ๆ
ทั้ง หมด ยึ ด ตามเงื่ อนไข กฎ กติก าที่ ส านั ก งบประมาณแจ้ ง ให้ ท ราบ ต้ องใช้จ่ า ยตามนั้ น เพราะระเบี ย บ
ปี ๒๕๔๘ ชัดเจน เพียงแต่ที่ผ่านมาไม่ได้ทา วันนี้จะมาแก้ที่ปลายน้าไม่ได้แล้ว เพราะทุกอย่างล้วนมีเหตุมาจาก
ต้นน้า แก้เปราะหนึ่งก็พบอีกเปราะหนึ่ง อย่างวันนี้ถ้าบอกว่ายังไม่ทันได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
แต่มหาวิทยาลัยใช้บัญชีถือจ่ายนี้ไปแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม พฤศจิกายนที่ผ่านมา ก็เป็นปัญหา แล้วจะแก้ปัญหา
อย่างไร เพราะ ๒ เดือนยังไม่ได้รั บความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแต่ใช้เงินไปแล้ ว ก็จะมีผ ลต่อการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณตรงนี้ คิดดี ๆ ตนเองต้องการให้ตัดสินใจให้ชัดเจน ผู้บริหารต้องนั่งคุยกัน เพราะว่าวันนี้
มหาวิ ท ยาลั ย ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบแล้ ว ว่ า ตกลงจะท าอย่ า งไรถึ ง จะท าให้ เ กิ ด ความเป็ น ธรรมกั บ คนส่ ว นใหญ่
ในมหาวิทยาลัย หมายความว่าต้องมีขั้นบันไดอย่างที่ว่าให้ไปเลย ทางานกี่ปี ๓ ปี ให้เท่าไร ๕ ปี ให้เท่าไร จะได้
ชัดเจน แล้ ว ตัว เลขใดไม่จาเป็ น อย่างที่บอกว่ามีเสียงอยู่ตลอดว่าไม่เคยใช้เงินสวัสดิการ แต่ มหาวิทยาลั ย
ก็ต้องกันเงินส่วนนี้ไปใช้เงินสวัสดิการ ต้องคุยกันดี ๆ หลายครั้งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยตัดสินใจแล้วพลาด
๓๖. อาจารย์ ดร.สมศั ก ดิ์ เอี่ ย มคงสี รองอธิ ก ารบดี กล่ า วว่ า จริ ง ๆ แล้ ว
มหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบหมดแล้วว่าในสิ่งที่พบ ส่วนใดบ้างที่ต้องจัดการเส้นทาง เช่น เรื่องตาแหน่งวิชาการ
ปี ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยก็ต้องแก้ไขข้อบังคับในครั้งต่อไป แต่ตอนนี้มหาวิทยาลัยสามารถยืนยันได้จากสานัก
งบประมาณจาก สตง. หรือ ทปอ. รอคาตอบสุดท้ายอยู่เพื่อไม่ให้พลาด ๑) มหาวิทยาลัยก็จะชะลอการจ่าย
ในส่วนตาแหน่งขาที่ ๒ ไว้ก่อน ๒) เรื่องสวัสดิการนั้นมหาวิทยาลัยทราบแล้วเพราะได้แก้ไขข้อบังคับเรียบร้อย
แล้วเงินที่ไปอยู่ในกองทุนสวัสดิการกลับมาอยู่ในกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยตรวจสอบแล้วว่า
อะไรที่ ถู ก ต้ อ ง อะไรที่ ค วรให้ ถู ก ที่ ถู ก ทางและเป็ น ไปตามระเบี ย บกระทรวงการคลั ง อาจารย์ เ ฟื่ อ งฟ้ า
เทียนประภาสิทธิ์ ท่านสมศักดิ์ รังสิโยภาส ก็ส่งสัญญาณมาเป็นระยะ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ท่านก็ให้ระวังให้ดี
คิดให้รอบคอบ ขอเรียนว่ามหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบตั้งแต่เดือนกันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน จนได้ข้อสรุป
สุดท้ายแล้ว ตรงนี้กาลังเริ่มแก้ปัญหาเพื่อให้เข้าที่เข้าทางและให้มีความเสมอภาคกัน บางท่านอาจจะไม่ได้ปรับ
แต่ก็ดีใจที่สภามหาวิทยาลัยให้กลับไปดูเรื่องประสบการณ์ ซึ่งตรงกับที่อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ เคยทาการบ้าน
มาก่อนหน้านั้น ขณะนี้กรรมการกองทุนพนักงานต้องรีบประชุมด่วนเพื่อจะได้นามติของวันนี้ไปพิจารณาตัวเลข
ให้ชัดเจน แล้วเดือนหน้าเสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบ แล้วจึงส่งสานักงบประมาณได้ทันปลายเดือนมกราคม
ประชุ มสภามหาวิ ทยาลั ย วั น ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ ปลายเดื อนมหาวิ ทยาลั ยก็ ส่ งส านั กงบประมาณได้
มหาวิทยาลัยทา Pre-ceiling ไปแล้ว ๑๘๒ ล้าน ซึ่งใช้ฐานการคิดตามที่ได้ประชุมกันมาอย่างต่อเนื่อง ประชุม
คณะกรรมการกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ๒ ครั้ง นาเสนอคณะกรรมการกากับฯ ขอให้สบายใจ พบหลายจุด
ซึ่งมหาวิทยาลัยทราบแล้วว่าต้องรีบจัดการอะไรบ้าง ขอบคุณกรรมการที่ชี้แนะ พยายามทาให้ทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุนได้เห็นภาพที่ชัดเจน ไม่คลุมเครือแล้ว ขณะนี้เข้าที่เข้าทางแล้ว
/๓๗. รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร ...

-๓๖-

๓๗. รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุ มิ ต ร สุ ว รรณ กรรมการสภา
มหาวิทยาลั ย ผู้ ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่าเป็น ไปได้ห รือไม่ที่จะแก้พระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ยเงินค่าตอบแทนเพื่อ
ช่ว ยมหาวิ ทยาลั ย เรื่ องค่า ตอบแทน ไม่ ช อบเป็ นเด็ก ตีกับ ส านัก งบประมาณ หรื อ สตง. ถ้า ต้องคืน เกือ บ
ทุกมหาวิทยาลัยต้องคืน แล้วมหาวิทยาลัยบังคับอาจารย์เข้าสู่เกณฑ์สูงแต่เงินไม่ให้ ที่บอกต้องการทาอะไร
อย่างไร ได้ค่าตอบแทนเท่าไร ขอให้ทางานให้ดี จะขัดแย้งกันสิ้นเชิง และตั้งเป้าไทยแลนด์ ๔.๐ จะต้องเป็น
อย่ างนั้ น จะเลี้ ยงดู แบบนี้ บังคับ ๕ ปี ต้องได้ ผศ. ไม่ได้ยกเลิ กสั ญญาจ้างแล้ว ไม่ให้ค่าตอบแทน ประธาน
ที่ประชุม ทปอ. ควรพูด เพราะเรื่องนี้เป็นพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินค่าตอบแทน ปิดประเด็นนี้ ก็ให้จ่าย
ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
๓๘. อาจารย์มณเฑียร มุสิกทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์
กล่าวว่าเป็นไปได้หรือไม่ ถอนระเบียบวาระ ๔.๗ ออกไปก่อนแล้วไปจัดการเรื่องค่าประสบการณ์ให้ชัดเจน
แล้วนาเสนอ เห็นว่าไม่มีผลอะไร ขอย้อนหลังตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ทาได้ เพียงแต่ว่าไปจัดการให้เรียบร้อยก่อน
โดยเฉพาะการเลื่อนแบบขั้นบันไดที่คนทางานมานานจะได้ไม่เสียโอกาส เลื่อนจ่ายค่าประสบการณ์ทางานก่อน
แล้วเหลือจากนั้นค่อยมากระจายให้ จะเป็น ๑.๕ ๑.๓ ๑.๒ ก็ว่าไป ทาให้เรียบร้อยแล้วเสนอสภามหาวิทยาลัย
ทีเดียว ไม่เช่นนั้นให้กลับไปทบทวนใหม่ไปพิจารณาเรื่องเงินเหลือจ่ายทั้งหลายนามารวมอาจไม่ใช่ ๑.๓ ๑.๕
แล้ว ถ้าเป็นไปได้ถอนกลับไปทาให้สมบูรณ์แบบแล้วนาเข้าสภามหาวิทยาลัยคราวหน้าจะดีกว่า
๓๙. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กล่าวว่าถ้าเป็นไปตามข้อเสนอของ
อาจารย์มณเฑียร มุสิกทอง อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ มหาวิทยาลัยเร่งประชุมกรรมการกองทุน
พนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อนาเข้าแบบอาจารย์มณเฑียร แล้วขอให้สภามหาวิทยาลัยส่งตัวแทน เช่น อาจารย์
มณเฑียร เข้าร่วมพิจารณาด้วยได้หรือไม่ จะได้เห็นด้วยกัน เบ็ดเสร็จ ประชุมกรรมการกองทุนฯ ขอเสนอให้
ผู้ บ ริ ห ารส่ ง อาจารย์ ดร.ณั ฐ ปคั ล ภ์ ญาณมโนวิ ศิ ษ ฏ์ เข้ า ร่ ว ม เพราะอาจารย์ ดร.สม ศั ก ดิ์ เอี่ ย มคงสี
เป็นกรรมการโดยตาแหน่งอยู่แล้ว จะได้ร่วมกันเห็นกันหลายฝ่าย ก็เพื่อทุกคนจะได้ประโยชน์ จะขอมติถอนไป
ก่ อ นแล้ ว ไปจั ด ท าตั ว เลขจากกรรมการกองทุ น ฯ ผู้ แ ทนจากฝ่ า ยบริ ห าร ผู้ แ ทนจากสภามหาวิ ท ยาลั ย
ผู้แทนคณาจารย์
๔๐. นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่าไม่ต้องถอน สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบด้วย
ในหลักการในการปรับอัตราค่าจ้าง ๑.๓ ๑.๕ แต่วิธีการขึ้น และวิธีการเกลี่ยให้ไปคิดวิธีกันมาใหม่ ให้อยู่บนฐาน
๑.๓ ๑.๕ คณะกรรมการกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยมีอธิการบดีเป็นประธานใช่หรือไม่ ให้หน่วยงานคลัง
เข้าไปพิจารณาด้วย ความจริงควรจะแต่งตั้งคุณเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ เป็นที่ปรึกษา คือ ทุกคนมีส่วน
ได้เสียทั้งหมด อาจไม่รอบคอบแล้วถูกเรียกคืนภายหลังจะมีปัญหา ในหลักการให้ไปพิจารณาซึ่งอาจจะทาได้
หลายทาง อย่างเช่นที่รัฐบาลเคยทา ก็จะมีเงินเหลือสาหรับให้ทุกคนได้ มีหลายวิธีลองพิจารณาให้รอบคอบ
๔๑. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กล่ าวว่าเห็นด้วยตามท่านนายก
สภามหาวิทยาลั ย อนุมัติในหลั กการแล้วท่านอธิการบดีประชุมก็เชิญอาจารย์มณเฑียร มุสิ กทอง อาจารย์
ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ อาจารย์ ดร.สุพัฒน์ เศรษฐคมกุล เข้าร่วมประชุมจะได้เห็นด้วยกันทุกฝ่าย
๔๒. อธิ ก ารบดี กล่ าวขออนุ ญาตเพิ่ มรองอธิก ารบดี ฝ่ า ยบริ ห าร ซึ่ งได้ จั ด ท า
ตัวเลขไว้เบื้องต้นแล้ว จะมีค่าประสบการณ์ที่เป็นตัวเลข หลายขั้นตอน เชิญรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ
ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์วัชราภรณ์ สิงห์สาราญ ช่วยสอบทานอีกครั้งเพราะมีความรู้ด้านบัญชีทั้งคู่
๔๓. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กล่าวว่าเพื่อความรอบคอบฝ่ายสภา
คณาจารย์และข้าราชการ ขอเชิญรองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการร่วมด้วยได้หรือไม่
/๔๔. นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า ...

-๓๗-

๔๔. นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่าก็มาช่วยกัน เวลาออกเสียงก็ให้คณะกรรมการ
กองทุนฯ ออกเสียงกันเอง
๔๕. นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กล่าวว่าตอนที่มหาวิทยาลัยทาบัญชีถือจ่ายที่จะส่งสานักงบประมาณ ค่าประสบการณ์แยกไว้หรือไม่ เพราะ
จะต้องทาบัญชีถือจ่ายทาขั้นวิ่งสาหรับทุกคน แล้วต่อไปจะต้องมีถือจ่ายมีขั้นวิ่ง มีชื่อระบุ มีเลขตาแหน่ง บัญชี
ถือจ่ายต้องดูแบบ สตง. ท้วงมหาวิทยาลัยคาแรกว่าเวลาดูการจ่ายเงินค่าตอบแทนดูบัญชีถือจ่าย มหาวิทยาลัย
ไม่มีบัญชีถือจ่าย เมื่อนาจานวนคนมาดูแต่ละคนก็ไม่เห็นมีเลขตาแหน่ง สงสัยว่าเงินเหลือที่จะนามาจัดสรร
ค่าประสบการณ์ควรจะอยู่ในบัญชีถือจ่ายหรือไม่ ต้องมาออกข้อบังคับรองรับ ควรจะอยู่อีกบัญชีหรือไม่สาหรับ
จัดสรรเงินที่เหลือตรงนี้ฝากรองอธิการบดี อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี ช่วยคิดตรงนี้ เมื่อเสร็จแล้วประชุม
คณะกรรมการกากับฯ อีกครั้งก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัยครั้งหน้า
๔๖. นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า ขณะนี้จะเรียกว่าอะไรก็เรียกไป แต่เมื่อ
ทาเสร็จแล้วอย่าเรียกว่าค่าประสบการณ์ เรียกว่าค่าปรับเงินเดือนให้ตรงตามหลักการที่ว่า ๑.๓ ๑.๕ แต่ว่าให้มี
ผลถึงคนเก่าด้วย โดยวิธีอะไรก็ว่าไป เพราะว่าบัญชีนี้จะเป็นบัญชีถือจ่ายที่สานักงบประมาณจะยอมรับ แต่ถ้า
มหาวิทยาลัยบอกว่าให้ค่าประสบการณ์ สานักงบประมาณก็จะไม่ให้งบประมาณ
มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบจานวนบุคลากรที่จ้างและอัตราค่าจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ สาหรับพนักงานสายวิชาการ จานวน ๒๒๗ คน เป็นเงิน ๗๙,๑๗๒,๙๙๖ บาท สายสนับสนุน จานวน
๒๑๓ คน เป็นเงิน ๕๗,๙๓๒,๘๓๔ บาท รวมจานวน ๔๔๐ คน งบประมาณรวม ๑๓๗,๑๐๕,๘๓๐ บาท
๒. อนุมัติในหลักการในการปรับอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
เป็ น ๑.๕ เท่ า ของอั ต ราข้ า ราชการ และ ๑.๓ เท่ า ของอั ต ราข้ า ราชการส าหรั บ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย
สายสนับสนุน โดยมอบผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้รับผิดชอบ สารวจเงินเหลือจ่ายจากแหล่งอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อนามาพิจารณาเพิ่มเงินเดือนให้พนักงานมหาวิทยาลัยตามระยะเวลาที่ปฏิบัติงานให้เป็นธรรมก่อนแล้วจึงมา
ปรับเพิ่มเงินเดือน ในอัตรา ๑.๓ และ ๑.๕ ของอัตราข้าราชการ แล้วนามาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
อีกครั้ง
๓. มอบอธิการบดีเชิญผู้แทนสภามหาวิทยาลัย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมประชุม
กับคณะกรรมการกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาข้อมูลร่วมกันให้รอบคอบ
๔.๘ พิจารณาอนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วย
คณะกรรมการประจาคณะ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ....
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอว่าโดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏราชนคริน ทร์ ว่าด้ว ยคณะกรรมการประจาคณะ ให้ มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
มหาวิทยาลั ยจึ งยก (ร่ าง) ข้อบั งคับ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ ราชนครินทร์ ว่าด้ว ยคณะกรรมการประจาคณะ
(ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมการพิจ ารณาข้อบังคับ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖
ธันวาคม ๒๕๖๐ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วย
คณะกรรมการประจาคณะ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ....

/ระเบียบวาระที่ ๕ ...

-๓๘-

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบและเสนอเพื่อทราบ
๕.๑ ปฏิ ทิ น การประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ราชนคริ น ทร์ ประจ าปี

พ.ศ. ๒๕๖๐
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอว่าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
กาหนดประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็ นประจาทุกเดือนนั้น งานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจึงกาหนดปฏิทิน
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ทุกวันเสาร์ที่ ๓ ของเดือน ตั้งแต่เวลา
๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ดังนี้
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันเสาร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันเสาร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันเสาร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันเสาร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ วันเสาร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ วันเสาร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ วันเสาร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ วันเสาร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ วันเสาร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ วันเสาร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ วันเสาร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ วันเสาร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๒ ซัก ซ้อมความเข้า ใจและทบทวนหลักการต่อเวลาราชการของข้า ราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอว่าสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มีหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙ (๕).๒/ว ๑๗๔๖ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ซักซ้อมความเข้าใจและทบทวนหลักการการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อให้ สถาบั นอุดมศึกษาถือปฏิบั ติให้เป็นไปตามกฎหมายโดยเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ทางวิช าการซึ่งเป็น
วัตถุประสงค์หลักในการดาเนินกิจการของสถาบันอุดมศึกษา รายละเอียดดังเอกสารประกอบระเบียบวาระ
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๓ แจ้งการยื่นคาให้การเพิ่มเติม คดีหมายเลขดาที่ บ.๒๒/๒๕๕๙
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอว่าสภามหาวิทยาลัยมีมติ มอบนางนฤชล
เรือนงาม ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ดาเนินการแทนสภามหาวิทยาลัย โดยให้ไปรับการไต่สวนจากศาล
และมีอานาจแถลงข้อเท็จจริงต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ แทนนายกสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏ
ราชนคริ น ทร์ และสภามหาวิทยาลั ย ราชภัฏ ราชนคริ นทร์ และทาคาคัดค้านค าขอทุเลาการบัง คับคาสั่ ง
ทางปกครอง เพื่อชี้แจงต่อศาลแทนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ และสานักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครองระยอง ๑ มีหนังสือ
แจ้งว่าศาลปกครองระยองได้มีคาสั่งยกคาขอของผู้ฟ้องคดีที่ขอให้ศาลมีคาสั่งทุเลาการบังคับตามมติและคาสั่งของ
/ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ...

-๓๙-

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตาแหน่งอธิการบดี ไว้เป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษา เมื่อวันที่ ๑๒
มกราคม ๒๕๖๐ นั้น บัดนี้ สานักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครองระยอง ๑ มีหนังสือ ที่ อส ๐๐๒๘.๑/๑๓๑๒
ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แจ้งว่าพนักงานอัยการผู้รั บมอบอานาจได้ดาเนินการยื่นคาให้การเพิ่มเติม
ต่อศาลปกครองระยองเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสารประกอบระเบียบวาระ
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๔ แจ้ ง ก าหนดวั น นั่ ง พิ จ ารณาคดี ค รั้ ง แรกและนั ด ฟั ง ค าพิ พ ากษาของ
ศาลปกครองระยอง คดีหมายเลขดาที่ บ.๑๕/๒๕๕๘
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย น าเสนอว่ า ตามที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย มอบ
มหาวิทยาลัยจัดทาหนังสือแจ้งไปยังอัยการคดีปกครองระยองเพื่อดาเนินการแก้ต่างคดีแทนสภามหาวิทยาลัย
และนางนฤชล เรือนงาม ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี เป็นผู้มีอานาจดาเนินการแทนสภามหาวิทยาลัย
และนายกสภามหาวิทยาลัย และให้นางนฤชล เรือนงาม เป็นผู้มอบอานาจให้อัยการพิเศษฝ่ายคดีป กครอง
ระยองแก้ต่างคดีจนกระทั่งคดีถึงที่สุด กรณีนายสุชาติ ทาตะนาม ฟ้องสภามหาวิทยาลัย นั้น บัดนี้ สานักงาน
อัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครองระยอง ๑ มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ อส ๐๐๒๘.๑/๑๔๔๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน
๒๕๖๐ แจ้งกาหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. และนัดฟัง
คาพิพากษาของศาลปกครองระยอง ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศาลปกครองระยอง
รายละเอียดดังเอกสารประกอบระเบียบวาระ
มติที่ประชุม รับทราบ
พ.ศ. ๒๕๖๐

๕.๕ รายงานการเงิ น กองทุ น สวั ส ดิ ก ารมหาวิ ท ยาลั ย ประจ าปี ง บประมาณ

เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย น าเสนอว่ า คณะกรรมการกองทุ น สวั ส ดิ ก าร
มหาวิทยาลัย ได้จั ดทารายงานการเงิน กองทุนสวัส ดิการมหาวิทยาลั ย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยแล้ว จึงดาเนินการ
ตามความแห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ ๑๐ (๔) ที่ระบุว่าคณะกรรมการมีอานาจและหน้าที่ “รายงานผลการดาเนินงานและการรับจ่ายเงินกองทุน
ให้สภามหาวิทยาลัยทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ” ทั้งนี้คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ
บุคลากรมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ มีมติรับทราบรายงาน
การเงิ น กองทุ น สวั ส ดิ ก ารมหาวิ ท ยาลั ย ปี ง บประมาณ ๒๕๖๐ และคณะกรรมการก ากั บ และเสนอแนะ
การลงทุนของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ มีมติรับทราบและ
ให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ รายละเอียดดังเอกสารประกอบระเบียบวาระ
มติที่ประชุม รับทราบ
๒๕๖๐

๕.๖ รายงานการเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอว่าคณะกรรมการบริหารกองทุนพนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ได้จัดทารายงานการเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้ อยแล้ ว ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษด้านการบริหาร
การเงิน พัสดุ และกฎหมายของมหาวิทยาลัยแล้ว จึงดาเนินการตามความแห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ ว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๐ (๓) ที่ระบุว่าคณะกรรมการมีอานาจ
หน้าที่ “รายงานผลการดาเนินงานและการรับจ่ายเงินกองทุนให้สภามหาวิทยาลัยทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่
/วันสิ้นปีงบประมาณ” ...

-๔๐-

วันสิ้นปีงบประมาณ” ซึ่งคณะกรรมการกองทุนพนักงานมหาวิทยาลั ยในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่
๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ มีมติรับทราบรายงานการเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ และคณะกรรมการกากับและเสนอแนะการลงทุนของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อ
วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ มีมติรับทราบและให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบระเบียบวาระ
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๗ รายงานการเงิน ประจาเดือนตุลาคม ๒๕๖๐
เลขานุ ก ารสภามหาวิท ยาลั ย นาเสนอว่ามหาวิทยาลั ยราชภัฏ ราชนครินทร์
โดยหน่วยงานคลังได้จัดทารายงานการเงิน ประจาเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคณะกรรมการกากับ
และเสนอแนะการลงทุนของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ มีมติ
รับทราบรายงานการเงิน ประจาเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ รายละเอียด
ดังเอกสารประกอบระเบียบวาระ
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๘ รายงานการเงินไตรมาสที่ ๔ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เลขานุ ก ารสภามหาวิท ยาลั ย นาเสนอว่ามหาวิทยาลั ยราชภัฏ ราชนครินทร์
โดยหน่วยงานคลังได้จัดทารายงานการเงินไตรมาสที่ ๔ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และเปรียบเทียบ
ข้อมูลของปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคณะกรรมการกากับและเสนอแนะการลงทุนของ
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ รับทราบรายงานการเงินประจา
ไตรมาสที่ ๔ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ รายละเอียด
ดังเอกสารประกอบระเบียบวาระ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ เรื่องเสนอจากคณะกรรมการ
๖.๑.๑ การมอบหนังสือ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่ามีหนังสือมอบให้กรรมการทุกคน
“ขาดทุนคือกาไร” เป็ น หนั งสื อที่ตนเองทาขึ้นส าหรับสมเด็ จพระเจ้าอยู่หั ว และต้องการแจกโดยมูล นิธิ
วิทยาศาสตร์เกษตร พิมพ์ทั้งหมด ๑-๒ หมื่น เป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการทางานบนที่สูง ขณะเดียวกันก็มี
อีกเรื่องหนึ่ง “ดวงใจของราษฎร ปราชญ์ของแผ่นดิน” เป็นหนังสือของกรมพัฒนาที่ดิน เรื่องดินโดยเฉพาะ
มติที่ประชุม รับทราบ และขอบคุณ
ภาคตะวันออก (EEC)

๖.๑.๒ ความคื บ หน้ า การด าเนิ น งานรองรั บ ระเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย สอบถามเรื่องการดาเนินงานรองรับระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่เกี่ยวข้องสามจังหวัด คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง
สอบถามว่า ๑) รายการ EEC ทางการศึกษามหาวิทยาลั ยอยู่ตรงไหน เพราะว่าที่เข้าไปเห็ นว่าการศึกษา
เป็นเรื่องดี ๒) มีความก้าวหน้าอย่างไรในอนาคต ๓) เมืองฉะเชิงเทราจะเป็นอย่างไร ๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์จะเป็นอย่างไร
/อธิการบดี นาเสนอว่าในส่วนของ ...

-๔๑-

อธิการบดี นาเสนอว่าในส่วนของ EEC ความสาคัญของมหาวิทยาลัย
กับ EEC มหาวิทยาลัยได้งบประมาณในส่วน สกรศ. เป็นงบประมาณที่พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและหลักสูตร
ปกติ ขณะนี้ส่ง TOR ไปเรียบร้อยแล้ว กาลังทาสัญญา หลักสูตรนี้มี output สองอย่างที่ทาง สกรศ. โดยท่าน
ดร.คณิศ แสงสุพรรณ ต้องการให้เกิดอยู่สองช่องทางคือ ๑) เป็นหลักสูตรระยะสั้น ซึ่งตอบโจทย์ ๕ S-curve
จริงๆ มีอยู่ ๑๐ S-curve แต่ตอบโจทย์แค่ ๕ S-curve ที่ทาได้ ดูศักยภาพแล้วตอนนี้สิ่งที่ทาได้ คือ ดิจิทอล
มหาวิทยาลัยมีกาลังคนที่มีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ แล้วก็มีท่องเที่ยว และมี EV ยานยนต์สมัยใหม่
ซึง่ ได้คุยกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแล้วว่ายานยนต์สมัยใหม่ มหาวิทยาลัยจะผนึกกาลังระหว่างเครื่องกล
ยานยนต์กั บ ไฟฟ้า ทาเป็ น หลั กสู ตร EV ร่ ว มกั บฮอนด้า และโตโยต้า ตรงนี้ต้ องอาศัย กาลั งทาง สกรศ.
ช่วยในการทาเครือข่าย อีกสองหลักสูตรก็จะเป็นหลักสูตรด้านการแปรรูปอาหาร เป็นการแปรรูปอาหารที่เป็น
โมเดิร์นใหม่ไม่ได้เป็นหลักสูตรดั้งเดิม ซึ่งต้องดูศักยภาพของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยก่อน ตอนนี้ฉะเชิงเทรา
เน้นทางด้านเกษตรและการแปรรูป ดังนั้นอาจจะต้องกระตุ้นในเรื่องของการรีโปร์ไฟล์ ซึ่งมหาวิทยาลัยกาลัง
ดาเนินการอยู่แต่ยังล่าช้า คิดว่าต้องมีการปรับกระบวนทัศน์อย่างเร็วขึ้น เพื่อที่จะคัดเลือก (recruit) คนใหม่
ที่จะมาตอบโจทย์ ๑๐ S-curve ได้ ได้คุยกับคณบดีหลายท่านว่าการขอกรอบอัตรากาลังของอาจารย์ใหม่
คงไม่ใช่เป็น ผู้ เชี่ย วชาญที่มาตอบในเรื่ องของอาจารย์ประจาหลั กสู ตร อาจจะต้อ งเป็นพนักงานซึ่งต้องขอ
ทบทวน อี ก หลั ก สู ต รหนึ่ ง ก็ คื อ หลั ก สู ต รทางด้ า นเกษตรยุ ค ใหม่ ทั้ ง ๕ หลั ก สู ต รจะท าเป็ น คู่ ข นาน คื อ
เป็นหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น และหลักสูตรที่เป็น ๒+๒ ก็คือ เทียบโอน (transfer) ๒ ที่เป็นอาชีวะ แล้วมา
ต่อ ยอด ๒ ที่ ม หาวิท ยาลั ย ก็จ ะเป็ น หลั ก สู ต รที่ท าความร่ว มมื อ ร่ ว มกั น เมื่อ ส ารวจศัก ยภาพของจั ง หวั ด
ฉะเชิงเทราแล้วมี ๑๔ แห่งที่เป็นวิทยาลัยเทคนิค เป็นอาชีวะ ตรงนี้มหาวิทยาลัยใช้ศักยภาพร่วมมือกันได้ ก็อยู่
ใน TOR นี้คือความร่วมมือที่หนึ่งกับ สกรศ. ๒) ได้ไปนาเสนอ (defend) ของบประมาณกับภาคเก้า และ
ภาคสามเป็ น โอกาสอั น ดี ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ราชนคริ น ทร์ โ ดยรองอธิ ก ารบดี ว างแผน ให้ อ ธิ ก ารบดี
รองอธิการบดีวางแผน และอาจารย์เข้าไปศึกษาเรื่องการกลั่นกรองงบประมาณ เมื่อเข้าไปในสานักงบประมาณ
ก็จะทราบช่องทาง คิดว่าหากจะรู้ให้ถ่องแท้ในการดึงงบประมาณเข้ามหาวิทยาลัยก็คงต้องลงมือปฏิบัติเอง คือ
ไปศึก ษากั บ ส านั กงบประมาณว่ า ช่อ งทางในการของบประมาณเป็ นอย่ างไร เมื่ อ ทราบรายละเอี ย ดก็ ข อ
งบประมาณนี้ ที่ผ่านภาคเก้ากับภาคสามเสนอโครงการต่อจังหวัด เมื่อจังหวัดทราบว่ามหาวิทยาลัยมีโครงการ
อยู่ส่งไปยังสานักงบประมาณ ส่งไปยังงบภาค เส้นทางกระบวนการเหล่านี้มหาวิทยาลัยอาศัยการมีส่วนร่วม
ส่งโครงการไปทั้งหมด ๔๗ โครงการ ขณะนี้อยู่ ในช่ว ง Pre-ceiling งบที่เข้ามาล่าสุ ดเป็นงบ ๗ โครงการ
๑๘ ล้ านที่เหลื ออยู่ ในระหว่างทยอยงบ และอีกประเด็นหนึ่งก็คือ สกอ. คุยกับมหาวิทยาลั ยที่อยู่ในพื้นที่
สามจังหวัด ก็คือ ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ทั้ง ๙ แห่ง เพื่อมาร่วมทางานด้วยกัน เมื่อสองปีที่ผ่านมา
อาจจะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยเดียวที่เริ่มขับเคลื่อน EEC ก็คือเชิญท่าน
ดร.คณิศ แสงสุพรรณ มาบรรยายให้กับผู้นาทางการศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทราทราบว่า EEC คืออะไร ให้กับ
นักเรียน ให้กับท้องถิ่นจังหวัดทราบ เมื่อเข้ามาในลักษณะนี้แล้ว สกอ. คิดว่าควรที่จะกระเพื่อมทั้งสามจังหวัด
ดังนั้น สกอ. จึงเชิญมหาวิทยาลัยทั้ง ๙ แห่ง ก็ร่วมผนึกกาลัง เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเดียวในราชภัฏทั้งหมด
ที่ไปร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา มิสเทค มหาวิทยาลัยบูรพา พระนครเหนือ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีธนบุรี และ มทร. ภาคตะวันออก ศรีปทุม ธรรมศาสตร์ และธัญบุรี ทั้งหมดนี้จะอยู่ในการขับเคลื่อน
แล้วก็กาลังร่างเขียน ในชุดโครงการอยู่ เรียนปรึกษาทาง สกรศ. ว่ามหาวิทยาลัยจะเป็นเจ้าภาพในการทา
Mou กับ ๙ มหาวิทยาลัย และนาโครงการเหล่านี้มาวิพากษ์โดยให้สานักงบประมาณกับ สกรศ. คือ EEC
มาวิพากษ์ อาจจะทาเป็น Back Office ให้ท่าน ดังนั้นทิศทางที่จะเกิดขึ้นก็คือว่ามหาวิทยาลัยสามารถรวบรวม
โครงการทั้งหมดหรือการแสดงผลงานทั้งหมดของ ๙ มหาวิทยาลัยไว้ที่มหาวิทยาลัยโดยผ่านระบบฐานข้อมูล
/ซึ่งได้งบประมาณในเรื่อง ...

-๔๒-

ซึ่งได้งบประมาณในเรื่องการจัดฐานข้อมูลด้วย ความก้าวหน้าในอนาคตมีแผนในการทาหลักสูตร ๒+๒ กับ
อาชีวะอยู่แล้ว มีการบูรณาการโครงการที่เป็นการวิจัยซึ่งได้ทาความร่วมมือกับ มจธ. วันที่จะเข้ามาดูการทา
ฟาร์มเกษตรอัจฉริยะที่บางคล้า ขณะนี้มีการร่างแปลนและลงพื้นที่ มีการทาชุดโครงการ Spearhead ซึ่งจะ
เป็นโครงการวิจัยมีมากกว่าร้อยล้าน จะมาทางานร่วมกันระหว่าง มจธ. กับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
เสมือนมหาวิทยาลัยเป็น (Virtual University) ให้กับ มจธ. ด้วย โดยทาโครงการความร่วมมือร่วมกัน สาหรับ
แปดริ้วจะอยู่อย่างไร เนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหารของจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดท่านเดิม
ที่พัฒนาความร่วมมือด้วยเกษียณอายุ ตอนนี้ผู้ว่าราชการคนใหม่อยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทราเพียงแค่เก้าเดือน
ก็พยายามเชื่อมว่ามหาวิทยาลัย มี ผ ลงาน ท่านจึงให้ มหาวิทยาลั ยช่ว ยสรุปงานที่ผ่ านมาของมหาวิทยาลั ย
กับ จั งหวั ด ขณะนี้ กาลั ง ทาวี ดีทั ศ น์ พรุ่ ง นี้ สกรศ. ก็เ ชิ ญอธิ การบดีร่ ว มเสวนาบนเวทีที่ จ ะมาฉายภาพว่ า
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ ราชนคริ น ทร์ ทาอะไรกับจังหวัดฉะเชิงเทราบ้าง ก็เป็นทิศทางความร่ว มมือเบื้องต้ น
จึงนาเรียนสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
๖.๑.๓ แต่งตั้งเลขานุการในคณะกรรมการชุดต่างๆ
อธิ ก ารบดี น าเสนอแต่ ง ตั้ ง เลขานุ ก ารคณะกรรมการแต่ ล ะชุ ด
ดังต่อไปนี้
๑. เสนอแต่ ง ตั้ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.อมรา เขี ย วรั ก ษา เป็ น
เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
๒. เสนอแต่ ง ตั้ ง อาจารย์ ดร.สมศั ก ดิ์ เอี่ ย มคงสี เป็ น เลขานุ ก าร
คณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์
๓. เสนอแต่งตั้ง นางนฤชล เรือนงาม เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๔. เสนอแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย
นายกสภามหาวิทยาลัย ถามที่ประชุมว่ามีใครขัดข้องหรือไม่ ถ้าไม่มี
ผู้ใดขัดข้องถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามที่อธิการบดีเสนอ และเชิญเลขานุการสภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่
มติที่ประชุม เห็นชอบให้แต่งตั้งบุคคลเป็นเลขานุการคณะกรรมการ
แต่ละชุดตามที่อธิการบดีเสนอ ดังนี้
๑. แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรา เขียวรักษา เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
๒. แต่ ง ตั้ ง อาจารย์ ดร.สมศั ก ดิ์ เอี่ ย มคงสี เป็ น เลขานุ ก าร
คณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์
๓. แต่งตั้ง นางนฤชล เรือนงาม เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๔. แต่ ง ตั้ง อาจารย์ ดร.สมศัก ดิ์ เอี่ย มคงสี เป็ นผู้ ช่ ว ยเลขานุก าร
สภามหาวิทยาลัย

/๖.๑.๔ เรื่องร้องเรียนจากนักศึกษา
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๖.๑.๔ เรื่องร้องเรียนจากนักศึกษา
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย น าเสนอว่ า ด้ ว ยมี นั ก ศึ ก ษา คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มีหนังสือร้องเรียนถึงสภามหาวิทยาลัย
เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากผู้ช่วยศาสตราจารย์คนึงนิตย์ ชื่น ค้า ประธานสาขาวิชาความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย ที่ใช้อานาจหน้าที่ไปในทางที่ไม่สมควร ดังนี้
๑. ให้นักศึกษาทาปัญหาพิเศษเทียบเท่าวิทยานิพนธ์ เสนอหัวข้ออะไร
ก็ไม่ผ่านต้องออกแนวนวัตกรรม ซึ่งนักศึกษาไม่มีความรอบรู้ในการวิจัย และจะให้ทาเฉพาะในเรื่องที่ตนรู้
เท่านั้น ไม่ยอมให้อาจารย์ท่านอื่นในสาขาดู จนปัจจุบันมีนักศึกษาจบน้อยมาก
๒. ไม่มีความสามารถในการสอนให้นักศึกษาเข้าใจ ให้นักศึกษาติ ด I
หมดทุกวิชาทุกคนทั้งภาคปกติและภาคพิศษ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ เกรดไม่ออก
๓. ใช้ อ ารมณ์ส่ ว นตั ว เป็ น หลั ก ไม่ รั บ ฟั งความคิ ดเห็ น จากอาจารย์
ท่านอื่น หรือแม้กระทั่งนักศึกษา
๔. ขาดคุณธรรม จริยธรรม ขาดความเมตตาต่อนักศึกษา
๕. ชอบอวดบารมี อ านาจโดยใช้ อ ธิ ก ารบดี ค นปั จ จุ บั น มาอ้ า งว่ า
สนิทกัน ไม่มีใครสามารถทาอะไรได้
๖. ไม่คานึงถึงผลได้ผลเสียต่อนักศึกษาและมหาวิทยาลัย
นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่าไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ถ้าเป็นจริง
ตามที่นักศึกษาร้องก็สาหัสเกินกว่าที่จะทางานได้ คือ รับงานแล้วไม่ตรวจ ทาหายบ้าง ผลการสอบไม่อ อก ๒ ปี
๓ ปี แล้วให้ I บ้าง นักศึกษาไม่จบ ๖ ปี ก็ไม่จบ คิดว่าคงจะต้องลงไปสอบโดยเร็ว ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นประธาน
สาขาวิชาซึ่งไม่สามารถเป็นได้ เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่อธิการบดีต้องทาคือให้หยุดทาหน้าที่ประธานสาขา จะตั้ง
ใครรักษาการแทนก็ตั้งไปก่อน และแจ้งอย่ าให้ไปทาลายเอกสารใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะเรื่องเล็กจะกลายเป็น
เรื่องใหญ่และเป็นอันตรายต่อตัวเองอย่างรุนแรง นักศึกษามีพยานหลักฐานว่าส่งงานมาแล้วงานหาย สิ่งที่
จะต้องสอบคือ ๑) ถ้าจริง นักศึกษายังติด I อยู่ แล้วการตรวจข้อสอบก็ไม่ได้ตรวจเป็นเวลา ๒ ปี ๒ เทอม
๓ เทอม ไม่ยอมคุยกับนักศึกษา ปัญหาที่ต้องทาต่อมาคือนักศึกษาส่งงานไปแล้ว จะทาอย่างไรกับนักศึกษา
อาจารย์คนไหนสอนก็จะต้องเป็นคนตรวจใช่หรือไม่ มีทางใดที่จะยกเว้นข้อบังคับ แล้วให้อาจารย์อื่นไปตรวจ
งานให้เสร็จ จะตั้งระดมกันไปตรวจให้เสร็จภายใน ๓ เดือน ๔ เดือน แล้วประกาศผล ถ้านักศึกษาต้องซ่อม
ก็ให้ซ่อมเพื่อช่วยนักศึกษา เพราะเป็นความผิดของมหาวิทยาลัย เป็นคณะวิทยาศาสตร์ฯ ที่อธิการบดีอยู่ให้คน
อื่นสอบได้หรือไม่ อาจารย์วิภาภรณ์ บุญยงค์ อาจารย์นพพร ขุนค้า ต้องการทางวิชาการ หรือรองอธิการบดี
วิชาการ แล้วใช้ประโยชน์จากฝ่ายกฎหมายพิจารณาว่ามีข้อบังคับข้อใดบ้างที่จะยกเว้นให้คนอื่นตรวจข้อสอบ
ได้ คิดว่าน่าจะทาได้ ถ้าไม่ได้เขียน มีข้อใดบอกว่าสภามหาวิทยาลัยอนุมัติยกเว้นได้ก็มาขอสภามหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัยจะยกเว้นให้ ต้องรีบแก้ปัญหาให้นักศึกษา แล้วแจ้งให้นักศึกษารู้ไม่เช่นนั้ นอาจนาไปออกสื่อ
จะส่งผลถึงภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กล่าวขอบคุณแทนนักศึกษา
คือ ปัญหานี้นักศึกษามาร้องเรียนสภาคณาจารย์และข้าราชการหลายครั้งแล้ว ก็พยายามคุยกับท่านอธิการบดี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อหาทางแก้ปัญหา คือ ผิดปกติจริง ๆ นักศึกษาทุกคนเห็นตรงกันหมด ปกติ
ถ้าเกิดจากความผิ ด ของนั ก ศึกษา จะมี กลุ่ ม ที่ท าถูก กับท าผิ ด แต่กรณีนี้ นักศึ กษาทุก คนเห็ นเป็น เอกฉัน ท์
เหมือนกัน ท่านนายกสภามหาวิทยาลัยได้กรุณาแก้ปัญหา ขอบคุณจริง ๆ
/ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มรกต ...
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ศาสตราจารย์ เ กี ย รติ คุ ณ ดร.มรกต ตั น ติ เ จริ ญ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่าการติด I มีกฎของมหาวิทยาลัยหรือไม่ ที่กี่เทอมแล้ว ไม่ได้ ผ่านมาได้
อย่างไร ได้ข่าวว่าอาจารย์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของโปรเจคทั้งหมด ก็เปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษา
นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่าให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายลงไปดู จะได้
พิจารณาว่าจะต้องใช้ทางออกทางไหน แล้วอธิการบดีก็สั่งการมาทางรองอธิการบดีที่ให้ไปดู ไม่ใช่ให้ไปจับผิด
ดูในแง่ว่าจะแก้ปัญหาได้อย่างไร ถ้ามีช่องทางแก้ปัญหารีบรายงานอธิการบดี แล้วให้อธิการบดีสั่งการไปเลย
แต่ในชั้นนี้ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ประธานสาขาวิชาก่อนเพราะว่าขาดคุณสมบัติ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กล่าวว่าจริง ๆ นักศึกษาปี ๔
ต้องไปฝึกงานแล้ว ฝากแก้ปัญหาให้ด้วย เพราะยังไปฝึกงานไม่ได้
นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่าช่วยลงไปดูในวันสองวันนี้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้แทนผู้บริหาร ในฐานะคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่าปัญหาเรื่องฝึกงาน คณะได้ทาหนังสือ
ส่งตัวแล้ว ซึ่งนักศึกษาจะไปฝึกงานวันจันทร์นี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนึงนิตย์ ชื่นค้า ได้ทาบันทึกขอไม่ดูแลวิชา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับปัญหาพิเศษแล้วก็ได้เสนออธิการบดีไ ปแล้ว สาหรับปัญหาโปรเจค คณะได้คุยกับ
นักศึกษากลุ่มที่เป็นปัญหา คือ จะให้สาขาตั้งทีมที่ปรึกษาขึ้นมาทั้งอาจารย์ในสาขาและนอกสาขาเพื่อดูแล
โปรเจคให้นักศึกษา ตั้งเป้าว่าไม่น่าจะเกินภาคฤดูร้อนนี้ทุกคนที่ติดโปรเจคจะจบ ที่ติด I ก็ให้นักศึกษารวบรวม
ว่าติดวิชาอะไรบ้าง จะช่วยกันดู ตามที่ท่านนายกสภามหาวิทยาลัยแนะนา ถ้าไม่ใช่อาจารย์ที่รับผิดชอบวิชา
เป็นคนอื่น จะช่วยสอบว่าให้มาเรียนเสริมทดสอบใหม่จะทาได้อย่างไรบ้าง
อาจารย์ ดร.สุพัฒน์ เศรษฐคมกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทน
คณาจารย์ กล่าวว่ากรณีที่นักศึกษายังไม่ได้ผลการเรียนแบบนี้มีผลต่อเนื่องกับการไปฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ
หรือไม่ ถ้าเป็นคณะครุศาสตร์ออกฝึกสอนไม่ได้
ประธานสภาคณาจารย์แ ละข้า ราชการ กล่ าวว่า ถ้ าไม่ไ ด้ก าหนดไว้
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ส่วนใหญ่ก็มาเก็บได้บ้าง
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล่ า วว่ า คณบดี ค ณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีก็ลงไปช่วยตรวจสอบด้วยกัน
รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาภรณ์ บุญยงค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้แทนคณาจารย์ กล่าวว่าหน้าที่โดยตรง คลุกคลีกับเนื้องาน และเข้าถึงในศาสตร์ ควรจะเป็นคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรองอธิการบดีวิชาการ ไปช่วยตรวจสอบจะเหมาะสมกว่า
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล่ า วว่ า นั ก ศึ ก ษาจะได้ อุ่ น ใจว่ า สภา
มหาวิทยาลั ยสนใจพอสมควรไม่ใช่ว่าทอดทิ้งนักศึกษา จะได้ช่วยกันหาทางออกได้ ไม่ต้องรอคาสั่งแต่งตั้ง
ทางานไปเลย
มติที่ประชุม
๑. มอบรองอธิ การบดีฝ่ า ยวิช าการ คณบดี ค ณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ประธานสภาคณาจารย์และข้า ราชการ และรองศาสตราจารย์ ดร.วิภาภรณ์ บุญยงค์ ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และพิจารณาเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาแล้วรายงานอธิการบดีเพื่อพิจารณาสั่งการ และ
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
๒. มอบอธิการบดีดาเนินการให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนึงนิตย์ ชื่นค้า
หยุดปฏิบัติหน้าที่ประธานสาขาวิชา เนื่องจากขาดคุณสมบัติในการเป็นประธานสาขาวิชา
/๖.๑.๕ แสดงความยินดี

-๔๕-

๖.๑.๕ แสดงความยินดี
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย น าเสนอว่ า ตามที่ มี พ ระราชโองการ
โปรดเกล้ า โปรดกระหม่อ มแต่ ง ตั้ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ ผ ะกา ให้ ด ารงตาแหน่ ง อธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง
แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ และพลโททวี แจ่มจารัส
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้รับรางวัล “พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ” ประจาปี ๒๕๖๐ จาก
สมาคมอาสาสมัครและช่วยการศึกษา ในการนี้จึงขอเรียนเชิญรับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีจากนายกสภา
มหาวิทยาลัยในนามสภามหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม แสดงความยินดี
เมื่อไม่มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอเรื่องอื่นใด นายกสภามหาวิทยาลัยขอบคุณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านแล้วปิดประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๒๕ น.
(นางสาวประนอม เงินบุคคล)

(นางนฤชล เรือนงาม)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวจิตติมา ศรีวรรณโสภณ)
ผู้จดบันทึกการประชุม
(รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา)
อธิการบดี
____________________________________

