ชื่อเรื่อง
การปรับบทบาทหน้าที่มหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย Thailand ๔.๐
ผู้จัด
ที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.)
วันที่จัดประชุม ๑๙ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
สถานที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
หน่ ว ยงานที่ เ ข้ า ร่ ว ม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ และมหาวิ ท ยาลั ย ราชมงคล และสถาบั น
เทคโนโลยีปทุมวัน
อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ
ผู้รายงาน
สรุปสาระสําคัญที่ได้รับจากการประชุม
๑. การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การปรับบทบาทหน้าที่มหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อน
นโยบาย Thailand ๔.๐” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ในวั นที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ผลสรุปการสัมมนาดังเอกสารแนบ
ระเบียบวาระที่ ๕.๑)
๒. การประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) สมัยสามัญ
ประจําปี ครั้งที่ ๓ ๒๕๖๐
สรุปสาระสําคัญจากการประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย
(ทปสท.) สมัยสามัญประจําปี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
วาระที่ ๑ เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑. สมาชิก ทปสท ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แห่ง มหาวิทยาลัยราชมงคล ๙ แห่ง
และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน รวมทั้งหมด ๔๘ สถาบัน ในการประชุมครั้งนี้สถาบันที่เข้าร่วมประชุม ๓๘
สถาบัน ซึ่งสถาบันที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมนั้นส่วนหนึ่งอยู่ในระหว่างการสรรหากรรมการสภาคณาจารย์และ
คณาจารย์ ประธานที่ประชุม ทปสท. ปัจจุบันคือ ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ฉัตรชาย ศุภจารีรักษ์ จาก มทร.ตะวันออก
และ ทปสท. ได้มีการแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาที่ประชุม ทปสท. ขึ้น
๒. การดําเนินของ ทปสท. นั้นดําเนินงานภายใต้ ข้อบังคับที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) ว่าด้วยการบริหารงาน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเฉพาะหมวดที่ ๒ กําหนดให้
ที่มาของกรรมการ ทปสท. มีจํานวนไม่เกิน ๒๖ คน
ซึ่งข้อบังคับฉบับนี้ประธานสภาคณาจารย์ฯ และอธิการบดีของทุกสถาบันรับทราบโดยทั่วกัน
๓. ทปสท. เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ และ
ได้ทูลเกล้าถวายเงินจํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
๔. ทปสท. ได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อแก้ปัญหาพนักงานมหาวิทยาลัยในเรื่องสถานะ
และเงินเดือน ในการปรับเงินเดือนเป็นร้อยละ ๖ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๑. มีการรับรองรายงานการประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย
(ทปสท.) สมัยสามัญประจําปี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ
โดยมี ดร.ธีรวุธ ธาดาตันติโชค เป็นตัวแทนของสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เข้าร่วมประชุม โดยมีสาระสําคัญ
๑) ในการผลักดันให้มีการปรับเพิ่มเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในอัตราร้อยละ ๘
๒) ทําหนังสือหารือเรื่องการปรับเพิ่มเงินประจําปีของพนักงานมหาวิทยาลัยจากร้อยละ ๖
เหลือร้อยละ ๔
๓) ทํ า หนั ง สื อ ถึ ง มหาวิ ท ยาลั ย ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ สวั ส ดิ ภ าพของพนั ก งาน
มหาวิทยาลัย ในเรื่องเงินอัตรา ๑.๗ เท่า สําหรับสายวิชาการ และ ๑.๕ เท่า สําหรับสายสนับสนุน รวมทั้ง
สัญญาจ้างที่ไม่เป็นธรรม ควรมีสัญญาจ้าง ถึง ๖๐ ปี
๔) ทํ า หนั ง สื อ ยื่ น ต่ อ ปปช. และสตง.เรื่ อ งการแต่ ง ตั้ ง ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ผู้ บ ริ ห ารใน
สถาบันอุดมศึกษา
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๑. มอบหมายให้ที่สภาคณาจารย์และข้าราชการของแต่ละสถาบันได้พิจารณาและศึกษาข้อมูล
ความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พรบ.กระทรวงอุดมศึกษา ทั้งนี้ประธาน ทปสท. จะรวบรวมเพื่อเสนอต่อรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการคนใหม่
๒. เพื่อให้มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน ชื่อภาษาอังกฤษของสภาคณาจารย์และข้าราชการ คือ The
Faculty Senate and Officials’ Council of……………………..University
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๑. ระบบพนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
การดําเนินการเพื่อเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยดําเนินการจ่ายเงินเดือนให้พนักงานมหาวิทยาลัย
ในอัตรา ๑.๗ เท่า สําหรับสายวิชาการ และ ๑.๕ เท่า สําหรับสายสนับสนุน นั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน
ดังนั้นการดําเนินการขอให้ใช้มติของ ทปสท. เป็นตัวขับเคลื่อน
ทั้งนี้ในหลายมหาวิทยาลัยมีการบริหารเงินนี้ส่วนแตกต่างกัน โดยใช้จ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าจ้าง
รวมทั้งเป็นค่าสวัสดิการเช่นเงินสมทบประกันสังคม (ของนายจ้าง) เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ของ
นายจ้าง) เงินประจําตําแหน่งทางวิชาการ จากกรณีศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นั้นทั้งสํานักงบประมาณ และสตง. นั้นมีการตีความการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาแตกต่างกันไป

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาจะขอได้เฉพาะผู้ที่
บรรจุทดแทนอัตราข้าราชการเท่านั้น (งบประมาณแผ่นดิน) ส่วนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการ
บรรจุจากงบประมาณเงินรายได้จะไม่สามารถเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้
วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑. สรุปผลการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การปรับบทบาทหน้าที่มหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อน
นโยบาย Thailand ๔.๐” (ดังเอกสารแนบ)
มติที่ประชุม ให้แต่ละสถาบันได้ทําบันทึกส่งสรุปผลการสัมมนาดังกล่าวให้อธิการบดีแต่ละ
สถาบันได้รับทราบ
๒. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐
มติที่ประชุม เห็นว่าประกาศฉบับนี้ค่อนข้างเข้มงวด ทําให้การขอตําแหน่งทางวิชาการนั้นได้
ยากกว่า กว่าฉบับ ๒๕๕๖ ดังนั้นมหาวิทยาลัยไม่ควรผูกการต่อสัญญาไว้กับการขอตําแหน่งทางวิชาการ
๓. เนื่องจากประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.)
ครบวาระ จึงมาการเลือกประธานที่ประชุมคนใหม่ รวมทั้งคณะกรรมการ อันประกอบด้วย
๑) ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประธาน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิริยะ ศิริชานนท์)
๒) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
รองประธานคนที่ ๑
๓) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
รองประธานคนที่ ๒
๔) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
รองประธานคนที่ ๓
๕) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กรรมการ
๖) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์
กรรมการ
๗) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
กรรมการ
๘) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช
กรรมการ
๙) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
กรรมการ
๑๐. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการ
๑๑. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
กรรมการ

๑๒. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
๑๓. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
๑๔. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
๑๕. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม
๑๖. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
๑๗. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
๑๘. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
๑๙. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
๒๐. ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
๒๑. ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
๒๒. ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
๒๓. ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
๒๔. ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
๒๕. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ
๔. กําหนดการประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) ครั้ง

ต่อไป
การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ประมาณกลางเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
การประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๒๘ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก
การประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
๕. ขอให้สภาคณาจารย์และข้าราชการส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมร่วมกับ CHES ในวันที่ ๑
ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุม ๑๐๕ คณะมนุษยศาตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

