รายงานการประชุม
สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ณ ห้องสสร. ๓๐๒ ชั้น ๓ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้
------------------------------------------------รายนามกรรมการผู้มาประชุม
๑. อาจารย์จิตเจริญ
๒. อาจารย์ศิริวรรณ
๓. อาจารย์ศุภมัย
๔. อาจารย์วัชรพล
๕. อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์
๖. นายกาพลศักดิ์
๗. นางสาวสุภัทรา
๘. อาจารย์จิตตรี
๙. นายชูศักดิ์

ศรขวัญ
กาแพงพันธ์
พรหมแก้ว
วงศ์จันทร์
อ่วมน้อย
มณีงาม
อภิชาติ
จิตแจ้ง
ขันธชาติ

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.

ไพรินทร์
วีระพงษ์
เสือเอก
เจริญสุข

รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงษ์
อาจารย์ปริญ
ว่าที่ร้อยตรี หญิง เพียงใจ
นายทวี

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดราชการ
ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
อาจารย์ จิ ต เจริ ญ ศรขวั ญ ประธานสภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ กล่ า วเปิ ด ประชุ ม
และดาเนินการ ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑. เชิญชวนคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เข้าร่วมงานพิธีวางพวงมาลาพระ
อนุสาวรีย์ สมเด็จพระราชปิตุจฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์
๒๕๖๑
๒. แสดงความยินดี นางสาวสุภัทรา อภิชาติ ได้รับการแต่งตั้งดารง ตาแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล
๓. เชิญชวนคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการเข้าร่วมประชุมที่ประชุมประธานสภา
คณาจารย์และข้าราชการ (ทปสท.) สมัยสามัญประจาปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ และสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การ
อุดมศึกษาไทยยุค ๔.๐ กับทิศทางและบทบาทของมหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ ” ในวันที่ ๑๕ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่ประชุม รับทราบ

-๒ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
อาจารย์ จิ ตตรี จิ ต แจ้ ง กรรมการและผู้ ช่ว ยเลขานุการ นาเสนอ รายงานการประชุม สภา
คณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๑ จานวน ๓ หน้า
คณะกรรมการพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังนี้
หน้ า ๑ วาระที่ ๑ ข้ อ ที่ ๑ บรรทั ด ที่ ๓ “การอุ ด มศึ ก ษาไทยยุ ด ๔.๐” แก้ ไขเป็ น “การ
อุดมศึกษาไทยยุค ๔.๐”
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ การพิจารณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี(ลับ)
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอ กรณีการพิจารณาโปรด
เกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ ผลกระทบจากการจัดตารางสอนในช่วงเวลาเย็น
อาจารย์ ศุภ มัย พรหมแก้ว กรรมการ นาเสนอ กรณี การจัด การเรียนการสอนกับนักศึกษา
ชั้นปีที่ ๓ คณะครุศาสตร์ ในช่วงเวลาเย็น โดยเลิกเรียนทุกวันจันทร์ เวลา ๑๙.๓๐ น. และ ทุกวันอังคาร เวลา
๑๘.๓๐ น. ส่งผลกระทบให้นักศึกษาเดินทางกลับบ้านค่อนข้างลาบาก และสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม
คณะกรรมการพิจารณาและเสนอดังนี้
ควรเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลเกี่ยวกับไฟส่องสว่างบริเวณตึกคณะครุศาสตร์ และบริเวณ
ทางเท้า ในช่วงเวลาพลบค่า เพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรม
มติคณะกรรมการ เห็นชอบ เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลเกี่ยวกับ ไฟส่องสว่างบริเวณตึก
คณะครุศาสตร์ และบริเวณทางเท้า เพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรม
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๑. อาจารย์จิตตรี จิตแจ้ง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ นาเสนอ กรณีการขอต่อสัญญาจ้าง
ของอาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ค่อนข้างล่าช้าและควรแจ้งความคืบหน้าในการขอต่อสัญญาจ้าง
ของอาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ เพื่อให้เกิดขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
นางสาวสุ ภั ท รา อภิ ช าติ กรรมการ ชี้ แ จง การต่ อ สั ญ ญาจ้ างของอาจารย์ พนั ก งาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการดาเนินการเพื่อพิจารณาการต่อสัญญาจ้าง
อาจารย์ศิริวรรณ กาแพงพันธ์ กรรมการ เสนอแนะ ควรมีการเสริมแรงเชิงบวกโดยการ
มอบผลตอบแทน รางวัล หรือสิ่งจูงใจอื่นๆ เพื่อสร้างขวัญกาลังใจกับบุคลากรในการปฏิบัติงาน

-๓๒. นายชูศักดิ์ ขัน ธชาติ กรรมการและผู้ ช่วยเลขานุการ นาเสนอ การเข้าร่วมการประชุม
วิชาการระดับ ชาติ ประจ าปี ๒๕๖๑ หั วข้อ “การบูรณาการภูมิปัญ ญาสู่ นวัต กรรมและการพั ฒ นาอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑” (Wisdom Integration for Innovation and Sustainable Development Conference 2018)
ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
๓. อาจารย์วัชรพล วงศ์จันทร์ กรรมการ สอบถาม เกณฑ์การปรับฐานเงินเดือนของอาจารย์
ประจาตามสัญญาจ้าง
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชี้แจง เกณฑ์การปรับ
ฐานเงินเดือนของอาจารย์ประจาตามสัญญาจ้าง โดยปรับตามเกณฑ์การปรับฐานเงินเดือนของสานักงบประมาณ
๔. อาจารย์วัชรพล วงศ์จันทร์ กรรมการ นาเสนอ การทาประกันอุบัติเหตุของนักศึกษาชั้นปีที่
๑ แล้วเกิดอุบัติเหตุกับนักศึกษา แต่ไม่สามารถใช้สิทธิประกันอุบัติเหตุได้
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เสนอแนะ ให้ปรึกษา
และสอบถามกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในรายละเอียดการใช้สิทธิประกันอุบัติเหตุของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑
๕. อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย กรรมการ นาเสนอ การไม่ทาบัตรประจาตัวนักศึกษา ของ
นักศึกษาชั้นปีที่ ๑
๖. อาจารย์ ศุ ภ มั ย พรหมแก้ ว กรรมการ สอบถาม เกณฑ์ ก ารนั บ วั น เดิ น ทางไปราชการ
ต่างประเทศของอาจารย์
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชี้แจง การนับวันเดินทาง
ไปราชการต่างประเทศ โดยการบันทึกรายงานการเดินทางควรบันทึกให้ละเอียด
๗. อาจารย์ จิ ตตรี จิ ตแจ้ง กรรมการและผู้ ช่วยเลขานุการ แจ้งกาหนดการประชุมสภา
คณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้อง
ประชุม สสร.๓๐๒ ชั้น ๓ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้
ที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.
นายตฤณพิสิษฐ์ พันธ์นาเหนือ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
อาจารย์จิตตรี จิตแจ้ง
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

