รายงานการประชุม
สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
วันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องสสร.๓๐๒ ชั้น ๓ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้
------------------------------------------------รายนามกรรมการผู้มาประชุม
๑. อาจารย์จิตเจริญ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงษ์
๓. อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์
๔. อาจารย์ศุภมัย
๕. นางสาวสุภัทรา
๖. นายกาพลศักดิ์
๗. อาจารย์จิตตรี
๘. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพียงใจ
๙. นายชูศักดิ์

ศรขวัญ
ไพรินทร์
อ่วมน้อย
พรหมแก้ว
อภิชาติ
มณีงาม
จิตแจ้ง
เสือเอก
ขันธชาติ

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.

กาแพงพันธ์
วงศ์จันทร์
วีระพงษ์
ภูมิคงทอง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

อาจารย์ศิริวรรณ
อาจารย์วัชรพล
อาจารย์ปริญ
นางสาวนรีกานต์

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๕๕ 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. การเข้ า ฟั งค าชี้ แ จงและตอบข้ อ ซั ก ถามเกี่ ย วกั บ การขอต าแหน่ งทางวิช าการ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ วัน ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้ องราช
นครินทร์ มีประเด็นสาคัญคือ เนื้อหาในเอกสารประกอบการสอน สามารถจัดทาเนื้อหาในรูปแบบ Power Point
ได้ ซึ่งยังคงมีรายละเอียดเกี่ ยวกับ บทนา เนื้อหา สรุป และแบบฝึกหัด ส่วนโครงสร้างอื่นๆอาทิ แผนการบริหาร
การสอน แผนบริหารประจาบท คงเดิม
ที่ประชุม รับทราบ

-๒ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
อาจารย์จิตตรี จิตแจ้ง กรรมการและเลขานุการ นาเสนอ รายงานการประชุ มสภาคณาจารย์
และข้าราชการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ จานวน ๔ หน้า
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
การเข้าร่วมประชุม ทปสท. สมัยสามัญประจาปี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ตามที่ การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน
๒๕๖๑ อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอ ที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) ร่วมกับสภาคณาจารย์และข้า ราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลธานี
เชิญคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “บทบาทหน้าที่ของ
สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยกับทิศทางของกระทรวงอุดมศึกษาในอุดมคติต่อการศึกษาไทยแลนด์
๔.๐” และการประชุมที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี นั้น
ในการนี้ คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
ดังกล่าว จานวน ๕ ราย ดังนี้
๑. อาจารย์จิตเจริญ
ศรขวัญ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๒. อาจารย์ศุภมัย
พรหมแก้ว
กรรมการ
๓. อาจารย์จิตตรี
จิตแจ้ง
กรรมการและเลขานุการ
๔. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพียงใจ
เสือเอก
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๕. นายชูศักดิ์
ขันธชาติ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ (ร่าง)นโยบายสภามหาวิทยาลัย ๒๕๖๑
อาจารย์ จิ ต เจริ ญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์ และข้ าราชการ น าเสนอ การเข้ าร่ว ม
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทานโยบายสภามหาวิทยาลัย กาหนดทิ ศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๙ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
ณ โรงแรมเดอะซายน์ พั ท ยา จั ง หวั ด ชลบุ รี โดยเนื้ อ หาในที่ ป ระชุ ม เน้ น เกี่ ย วกั บ การจั ด ท านโยบ ายสภา
มหาวิท ยาลั ย ให้ ส อดรับ กับ พระราโชบายด้านการศึ กษา ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หั วมหาวชิราลงกรณ บดิน ทรเทพยวรางกูร สอดคล้ องกับ นโยบายรั ฐบาล มาตรฐานการศึกษาชาติตามพระราชบัญ ญั ติการศึกษาแห่ งชาติ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์ของจังหวัด และรายงานผลการดาเนินงานตามตัว บ่งชี้
ความสาเร็จ และเป้าหมายการดาเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑
ที่ประชุม รับทราบ

-๓๔.๒ เกณฑ์ของมหาวิทยาลัยว่าด้วย การขอทุนสนับสนุนในการฝึกอบรมสาหรับคณาจารย์
และบุคลากร
อาจารย์ จิ ต เจริ ญ ศรขวั ญ ประธานสภาคณาจารย์ แ ละข้า ราชการ น าเสนอ เกณฑ์ ของ
มหาวิทยาลัย ฯ ว่าด้วย การขอทุน สนั บ สนุนในการฝึกอบรมส าหรับคณาจารย์และบุคลากร โดยการขอรับทุน
ดั งกล่ า วให้ เป็ น ไปตามประกาศคณะกรรมการกองทุ น พั ฒ นาบุ ค ลากร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาให้ ทุนสนับสนุนการไปฝึกอบรม พ.ศ.
๒๕๖๐ ข้อ ๖ “หลักสูตรที่บุคลากรจะขอทุนสนับสนุนการไปฝึกอบรม จะต้องเป็นหลักสูตรของหน่วยงานของรั ฐ
สถาบันอุดมศึกษา หรือองค์กรวิชาชีพ ในการที่เป็นหลักสูตรขององค์กรเอกชนอื่น มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเป็น
รายกรณีไป ทั้งนี้อาจพิจารณาอนุมัติให้ไปฝึกอบรม โดยให้บุคลากรเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง” และข้อ ๗(๑)
“ในกรณีที่บุคลากรขอทุนสนับสนุนการไปฝึกอบรมจากกองทุน หลั กสูตรหรือหัวข้อในการไปฝึกอบรม ต้องเป็นไป
ตามความต้องการของมหาวิทยาลัย หรือเป็นหลักสูตรหรือหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่บุคลากรผู้ขอทุนสนับสนุน
การฝึกอบรมสังกัดอยู่”
ที่ประชุม รับทราบ
๔.๓ นโยบายแห่งชาติและแนวทางการปฏิบัติการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๘
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอ นโยบายแห่งชาติ
และแนวทางการปฏิบัติการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยผู้วิจัยต้องเขียน
ข้อเสนอโครงการร่างการวิจัยที่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ถูกต้อง (Scientific Validity) ในระเบียบวิธีวิจัย หรือ
วิธีดาเนิ นการวิจัย ก่อนจะดาเนินการใดๆ เพื่อแสดงว่าผู้วิจัยจะปฏิบัติตามหลั กจริยธรรมการวิจัยในคน ๓ ข้อ
ได้แ ก่ ๑. หลั ก ความเคารพในบุ ค คล (Respect for person) ๒. หลั ก การให้ ป ระโยชน์ ไม่ ก่ อ ให้ เกิด อั น ตราย
(Beneficence/ Non-maleficence) ๓. หลักความยุติธรรม (Justice)
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ข้ อ เสนอแนะการพิ จ ารณ า การปรั บ ขึ้ น เงิ น เดื อ นให้ พ นั ก งานขั บ รถยนต์ ป ระจ า
มหาวิทยาลัย
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอในที่ประชุมดังนี้
ตามที่ ไ ด้ รั บ เรื่ อ งสอบถามเกี่ ย วกั บ การพิ จ ารณาเสนอปรั บ ขึ้ น เงิ น เดื อ นให้ กั บ พนั ก งาน
ขับรถยนต์ประจามหาวิทยาลัย และการพิจารณาปรับเปลี่ยนประเภทพนักงานลูกจ้างชั่วคราว ให้เป็นประเภท
พนั กงานมหาวิทยาลั ยประเภททั่วไป เนื่ องจากยังไม่ได้รับการปรับขึ้นเงินเดือนมาเป็นระยะเวลานาน รวม ทั้ง
ความรับผิดชอบในหน้าที่ค่อนข้างสูง
คณะกรรมการพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังนี้
๑. ควรให้ เป็ น ไปตามประกาศมหาวิทยาลั ยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถัม ภ์
จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การเบิ กจ่ายเงิน เพิ่มการครองชีพชั่วคราวของอาจารย์ประจาตามสั ญญาจ้าง เจ้าหน้าที่
ประจาตามสัญญาจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
๒. ควรเสนอปรับ เปลี่ ยนตาแหน่งจากเดิม ประเภทพนักงานลู กจ้างชั่วคราว เป็นประเภท
พนักงานมหาวิทยาลัยประเภททั่วไป

-๔มติคณะกรรมการ เห็นชอบ ให้คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการศึกษาข้อมูล
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ หรือสถาบันอื่นๆ เพื่อนามาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป โดย
มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพียงใจ เสือเอก กรรมการ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๑. อาจารย์ศุภมัย พรหมแก้ว กรรมการ สอบถาม การยื่นเอกสารการต่อสัญญาจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ แล้วได้รับเอกสารสัญญาก่อนโดยไม่ผ่านกระบวนการการต่อสัญญาจ้าง
นางสาวสุภัทรา อภิชาติ กรรมการ ชี้แจง ขั้นตอนกระบวนการการต่อสัญญาจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย โดยอาจารย์มายื่นเอกสารการต่อสัญญาจ้างที่งานบริหารงานบุคคล จากนั้นงานบริหารงานบุคคลรอ
เอกสารความเห็นจากทางคณะ แล้วจึงจะนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเอกสาร คณะกรรมการประเมิน
คุณลั กษณะ และจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากร คณะกรรมการประเมินเพื่อต่อสัญ ญาจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย และที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย จากนั้นจะเรียกพนักงานมหาวิทยาลัย มารับเอกสารสัญญา
การต่อสัญญาจ้าง
๒. นายชูศักดิ์ ขัน ธชาติ กรรมการ นาเสนอ สถาบัน วิจัยและพัฒ นามหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ์ฯ กาหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ ๙ เรื่อง “วิจัย
และนวัต กรรมเพื่ อ สั งคม” ระหว่างวั น ที่ ๑๘ – ๑๙ ตุ ล าคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
๓. อาจารย์ศุภมัย พรหมแก้ว กรรมการ นาเสนอ ปัญหาการลงทะเบียนเรียนรายวิชาซ้อนกัน
ของนักศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เนื่องจากมีชั่วโมงเรียนไม่เพียงพอ อีกทั้งเป็นรายวิชาบังคับของนักศึกษา
อันจะส่งผลกระทบต่อการจบการศึกษาล่าช้าของนักศึกษา
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เสนอแนะขั้นตอนการ
พิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน
๔. อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย กรรมการ นาเสนอกองพัฒนานักศึกษาร่วมกับสาขาวิชา
จิตวิทยาการแนะแนว จะดาเนิ น การคัดกรอง และให้ คาปรึกษาตามกระบวนการจิตวิท ยาการแนะแนวให้ กับ
นักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาโรคซึมเศร้า หรือปัญหาอื่นๆ
๕. อาจารย์จิตตรี จิตแจ้ง กรรมการและเลขานุการ แจ้งกาหนดการประชุมสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องสสร. ๓๐๒ ชั้น ๓ อาคาร
ส่งเสริมการเรียนรู้
ที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.
นายตฤณพิสิษฐ์ พันธ์นาเหนือ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
อาจารย์จิตตรี จิตแจ้ง
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

