รายงานการประชุม
สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องสสร. ๓๐๒ ชั้น ๓ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้
------------------------------------------------รายนามกรรมการผู้มาประชุม
๑. อาจารย์จิตเจริญ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงษ์
๓. อาจารย์ศุภมัย
๔. อาจารย์วัชรพล
๕. อาจารย์ปริญ
๖. นายกาพลศักดิ์
๗. นางสาวสุภัทรา
๘. อาจารย์จิตตรี
๙. นายชูศักดิ์
๑๐. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพียงใจ

ศรขวัญ
ไพรินทร์
พรหมแก้ว
วงศ์จันทร์
วีระพงษ์
มณีงาม
อภิชาติ
จิตแจ้ง
ขันธชาติ
เสือเอก

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
๑. อาจารย์ศิริวรรณ
๒. อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์

กาแพงพันธ์
อ่วมน้อย

กรรมการ
กรรมการ

ติดภารกิจ
ลาคลอด

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๔๐ น.
อาจารย์ จิ ต เจริ ญ ศรขวั ญ ประธานสภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ กล่ า วเปิ ด ประชุ ม
และดาเนินการ ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทราบ
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑. ขอแสดงความยินดี ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพียงใจ เสือเอก กรรมการ ได้รับการเลือกตั้งให้ดารง
ตาแหน่งกรรมการจรรยาบรรณ
๒. การลาออกจากกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการของ นายทวี เจริญสุ ข มีผลวันที่
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๓. อาจารย์ จิ ตเจริ ญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้รับเลื อกให้ ดารง
ตาแหน่งประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย (ทป.มรภ.)
เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ทีป่ ระชุม รับทราบ

-๒ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
อาจารย์จิตตรี จิตแจ้ง กรรมการและเลขานุการ นาเสนอ รายงานการประชุมสภาคณาจารย์
และข้าราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จานวน ๓ หน้า
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
การทาประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพียงใจ เสือเอก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ชี้แจงตามที่การประชุมสภา
คณาจารย์ และข้าราชการ ครั้ งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่ อวัน ที่ ๗ กุ มภาพั น ธ์ ๒๕๖๑ เรื่ อ งการประกั น อุบั ติ เหตุ ให้ กั บ
นั ก ศึก ษานั้ น มหาวิท ยาลั ย ท าประกั น อุ บั ติเหตุให้ กับ นั ก ศึก ษาภาคปกติ ทุก ชั้น ปี ที่ ล งทะเบี ยนเรีย นใน เวลาที่
มหาวิทยาลั ยกาหนด รวมถึงนั กศึกษา กองทุนเงินให้ กู้ยืมเพื่ อการศึกษา (กยศ.) ที่ช าระค่าลงทะเบียนช้า โดย
คุ้มครองการเกิดอุบัติเหตุ จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท/ครั้ง เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ ๑๐๐,๐๐๐ บาท และทุพพลภาพ
๕๐,๐๐๐ บาท
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ในการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ระหว่ า ง
สานักงาน ป.ป.ช. กับ ที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเรียนที่ประชุม ดังนี้
ตามที่ คณะกรรมการสภาคณาจารย์ แ ละข้ าราชการ เข้ าร่ว มการประชุ ม ที่ ป ระชุ ม
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ทปสท.) เมื่อวันที่ ๑๕ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรี อยุ ธ ยา โดยในที่ ป ระชุ ม เน้ น เกี่ ย วกั บ การลงนามบั น ทึ กข้ อ ตกลงความร่ว มมื อ ในการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต ระหว่างสานักงาน ป.ป.ช. กับ ที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศ
ไทย เพื่อส่งเสริมสนับสนุน เผยแพร่ และประสานให้เกิดความเสริมสร้างทั ศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตใน
สถาบันอุดมศึกษาเครือข่าย
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ แจ้งพฤติกรรมอาจารย์ (ลับ)
คณะกรรมการพิจารณาและเสนอดังนี้
ควรเสนอแนะต่อผู้บริหารเพื่อดาเนินการพิจารณาข้อเท็จจริง กรณีพฤติกรรมของอาจารย์
มติคณะกรรมการ เห็นควร เสนอแนะต่อผู้บริหารเพื่อดาเนินการพิจารณาข้อเท็จจริง กรณี
พฤติ ก รรมของอาจารย์ โดยมอบหมายให้ ว่าที่ ร้อ ยตรีห ญิ งเพี ย งใจ เสื อ เอก กรรมการและผู้ ช่ว ยเลขานุ ก าร
ดาเนินการจัดทาบันทึกข้อความเสนอแนะต่อผู้บริหาร
๕.๒ การกาหนดโครงสร้างการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
(แก้ไขเพิ่มเติม)

-๓อาจารย์ จิ ต เจริ ญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์ แ ละข้ าราชการ น าเสนอ ตามที่
นายทวี เจริญสุข กรรมการและเลขานุการ ลาออกจากกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มีผลวันที่ ๑๕
กุม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๑ นั้ น เพื่ อให้ การปฏิ บั ติงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ ดาเนิ นไปด้ วยความเรียบร้อย
มีกระบวนการทางานที่ชัดเจน และโครงสร้างการบริหารงานและการดาเนินการงาน จึงเสนอให้อาจารย์จิตตรี จิตแจ้ง
ดารงตาแหน่ งกรรมการและเลขานุ การ และให้ ว่าที่ร้อยตรีห ญิงเพียงใจ เสือเอก ดารงตาแหน่งกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
มติคณะกรรมการ เห็นชอบ ให้อาจารย์จิตตรี จิตแจ้ง ดารงตาแหน่งกรรมการและเลขานุการ
และให้ ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพียงใจ เสือเอก ดารงตาแหน่งกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๑. อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอเรื่องการจัดสรร
งบประมาณของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการแข่งขันกีฬาภายในของนักศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพียงใจ เสือเอก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ชี้แจง การแข่งขันกีฬา
ภายในของนักศึกษา ทางมหาวิทยาลัยและคณะได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาภายในให้กับ
นักศึกษา
๒. อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ สอบถามเรื่องการจ่ายค่า
เอกสารประกอบการสอนระหว่างการเรียน ที่ไม่รวมกับค่าลงทะเบียนเรียนในแต่ล ะรายวิช าทาให้ นักศึกษามี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
อาจารย์จิตตรี จิตแจ้ง เสนอแนะ อาจารย์ ผู้สอนที่มีเอกสารประกอบการเรียนการสอน
ควรจัดทาเป็นตาราเรียนและให้ศูนย์หนังสือดาเนินการจาหน่าย
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงษ์ ไพรินทร์ รองประธาน สอบถามเรื่องสัดส่วนของงบประมาณ
สนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยได้รับจากหน่วยงานภายนอก
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอ งบสนับสนุน
การวิจัย ขอดาเนินการตรวจสอบในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
๔. อาจารย์ ศุ ภ มั ย พรหมแก้ ว กรรมการ สอบถามเรื่อ งการต่ อ สั ญ ญาจ้ างของพนั ก งาน
มหาวิทยาลัยที่สิ้นสุดสัญญาจ้าง
นางสาวสุภัทรา อภิช าติ กรรมการ ชี้แจง การต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลั ย
ต้องดาเนินตามขั้นตอนของประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง แนวทางการและเกณฑ์การผ่านการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
๕. นายกาพลศักดิ์ มณีงาม กรรมการ นาเสนอเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณในการเดินทางไป
ราชการเพื่อจัดโครงการฝึกอบรม
อาจารย์ จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เสนอแนะ ให้ ศึกษา
ข้อมูลตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์
การเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔
๖. อาจารย์จิตตรี จิตแจ้ง กรรมการและเลขานุการ นาเสนอเรื่องการให้ข้อมูล การสื่อสารของ
บุคลากรกับผู้ปกครองโรงเรียนสาธิต ไม่ค่อยถูกต้อง ทาให้เกิดความสับสน
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เสนอแนะ ข้อมูลที่ไม่
ครบถ้วน ต้องให้ผู้นาส่งเอกสารส่งเอกสารให้ครบถ้วน และชัดเจน

-๔๗. อาจารย์ ศุภ มัย พรหมแก้ว กรรมการ น าเสนอเรื่องมหาวิท ยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก เชิญคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิ ชาการสภาคณาจารย์
และข้าราชการ พร้อมกับ การประชุมที่ ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.)
สมัยสามัญประจาปี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ในวันที่ ๓ -๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมสีชังเพลส เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
๘. อาจารย์จิตตรี จิตแจ้ง กรรมการและเลขานุการ แจ้งกาหนดการประชุมสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม สสร.๓๐๒ ชั้น ๓
อาคารส่งเสริมการเรียนรู้
ที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุมเวลา ๑๕.๕๐ น.
นายตฤณพิสิษฐ์ พันธ์นาเหนือ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
อาจารย์จิตตรี จิตแจ้ง
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

