รายงานการประชุม
สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑
วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องสสร. ๓๐๒ ชั้น ๓ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้
------------------------------------------------รายนามกรรมการผู้มาประชุม
๑. อาจารย์จิตเจริญ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงษ์
๓. อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์
๔. อาจารย์ศุภมัย
๕. อาจารย์ศิริวรรณ
๖. อาจารย์วัชรพล
๗. อาจารย์ปริญ
๘. นายกาพลศักดิ์
๙. นางสาวนรีกานต์
๑๐. อาจารย์จิตตรี
๑๑. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพียงใจ
๑๒. นายชูศักดิ์

ศรขวัญ
ไพรินทร์
อ่วมน้อย
พรหมแก้ว
กาแพงพันธ์
วงศ์จันทร์
วีระพงษ์
มณีงาม
ภูมิคงทอง
จิตแจ้ง
เสือเอก
ขันธชาติ

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นางสาวสุภัทรา

อภิชาติ

กรรมการ

ติดภารกิจ

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 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑. ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับตาแหน่งทางวิชาการ ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
จานวน ๕ คน ดังนี้
๑. อาจารย์ ดร.รัตนา
สีดี
อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ
๒. อาจารย์ ดร.เมษา
นวลศรี
อาจารย์สังกัดคณะครุศาสตร์
๓. อาจารย์ ดร.รัตถชล อ่างมณี
อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๔. อาจารย์กานต์มณี
ไวยครุฑ
อาจารย์สังกัดงานวิชาศึกษาทั่วไป
๕. อาจารย์วรวรรณ
วงศ์ศรีวิวัฒน์ อาจารย์สังกัดศูนย์ภาษา

-๒๒. การได้ รั บ เงิน ประจ าต าแหน่ งของผู้ รัก ษาราชการแทนอธิก ารบดี รองอธิ ก ารบดี แ ละ
ผู้ช่วยอธิการบดี ซึ่งได้รับแต่งตั้งในวาระของผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีตามความในข้อ ๓ ของคาสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๗/๒๕๖๐
๓. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง
การกาหนดชื่อสาขาวิชาสาหรับการเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียง สาขาวิชาที่ เคยขอ
กาหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพียงใจ เสือเอก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ นาเสนอ รายงานการประชุม
สภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จานวน ๔ หน้า
คณะกรรมการพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังนี้
๑. หน้ าที่ ๒ ระเบี ย บวาระที่ ๓ บรรทัด ที่ ๕ “มหาวิท ยาลั ยราชภั ฎ อุบ ลธานี ” แก้ไขเป็ น
“มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ” บรรทัดที่ ๙ “มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ” แก้ไขเป็น “มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี”
๒. หน้าที่ ๓ ระเบียบวาระที่ ๔.๒ บรรทัดที่ ๕ “มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี” แก้ไขเป็น
“มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี”
๓. หน้ าที่ ๔ ระเบี ย บวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่ อ พิ จารณา มติ คณะกรรมการ บรรทั ดที่ ๒
เพิ่ ม ข้ อ ความ “มอบหมายให้ ว่ า ที่ ร้ อ ยตรี ห ญิ ง เพี ย งใจ เสื อ เอก กรรมการ ศึ ก ษาและค้ น คว้ า หาข้ อ มู ล ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น ๆ เพิ่มเติม”
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ โดยปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
การเข้าร่วมประชุม ทปสท. สมัยสามัญประจาปี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ตามที่ การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม
๒๕๖๑ อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอ คณะกรรมการสภาคณาจารย์
และข้าราชการ เข้าร่ วมประชุม สั มมนาทางวิช าการ เรื่อง “บทบาทหน้ าที่ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยกับทิศทางของกระทรวงอุดมศึกษาในอุดมคติต่อการศึกษาไทยแลนด์ ๔.๐” และการประชุมที่ประชุม
ประธานสภาคณาจารย์ แ ละข้าราชการแห่ งประเทศไทย (ทปสท.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ระหว่างวัน ที่ ๒๐ – ๒๒
กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานีนั้น โดยเนื้อหาในที่ประชุมมีความเห็น
เกี่ยวกับสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกมหาวิทยาลัย โดยจะทาหนังสือแจ้ง
หน่ ว ยงานที่ เกี่ย วข้อ ง เพื่ อ พิ จ ารณาเรื่ อ งสวั ส ดิ การของพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย และเสนอให้ มี ก ารจั ด ประชุ ม
คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการปีละ ๑ ครั้ง โดยจะนาเสนอรายละเอียดในการประชุม สภาคณาจารย์
และข้าราชการในครั้งต่อไป
ที่ประชุม รับทราบ

-๓ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ (ร่าง) นโยบายสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอ (ร่าง)นโยบายสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ การกาหนดตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
และค่าเป้าหมายการดาเนิ นงาน จานวนทั้งหมด ๔ ด้าน ดังนี้ ๑. ด้านการพัฒ นาท้องถิ่น ๒. ด้านการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและพัฒนาบัณฑิต ๓. ด้านการผลิตและพัฒนาครู ๔. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ โดยใน
แต่ละด้านประกอบด้วยนโยบาย ดังนี้ นโยบายข้อที่ ๑ เร่งสร้างผลงานการพัฒนาท้องถิ่นในเชิงประจักษ์ นโยบาย
ข้อที่ ๒ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน นโยบายข้อที่ ๓ ผลิตและพัฒนาครูมือ
อาชีพ ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา นโยบายข้อที่ ๔ พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีธรรมาภิบาล
และเป็นองค์กรความสุข โดยในแต่ละด้านกาหนดตัวบ่งชี้ความสาเร็จ และค่าเป้าหมายการดาเนินงาน
คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ควรตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกาหนดตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
และค่าเป้าหมายการดาเนินงาน ในแต่ละด้าน
๒. ควรกาหนดกลไกเพื่อสนับสนุนตัวบ่งชี้ความสาเร็จ และค่าเป้าหมายการดาเนินงาน
มติคณะกรรมการ เห็นชอบ ให้ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลย้อนหลัง เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน
และกาหนดกลไกเพื่อสนับสนุนตัวบ่งชี้ความสาเร็จ และค่าเป้าหมายการดาเนินงาน ใน (ร่าง) นโยบายมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ในแต่ละด้าน
๔.๒ แนวทางการบริหารจัดการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอ แนวทางการบริหาร
จัดการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในอนาคต และสถานะเงินคงคลัง
ที่ประชุม รับทราบ
๔.๓ ข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
อาจารย์ จิ ต เจริ ญ ศรขวั ญ ประธานสภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ น าเสนอ ข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้คณะกรรมการสภา
คณาจารย์และข้าราชการศึกษารายละเอียด และทาความเข้าใจ
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๑. อาจารย์จิตตรี จิตแจ้ง กรรมการและเลขานุการ นาเสนอการประกาศผลการทดสอบวิชา
ภาษาอังกฤษก่อนการเข้าเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ค่อนข้างล่าช้าและทับ ซ้อนกับการลงทะเบียนเรียนวิช า
ภาษาอังกฤษ ทาให้นักศึกษาเสียผลประโยชน์ในการลงทะเบียนเรียน

-๔๒. อาจารย์วัชรพล วงศ์จันทร์ กรรมการ นาเสนอการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป ที่มีจานวน ๔ หน่วยกิต (๖ ชั่วโมง) ให้อยู่ในการเรียนการสอนภาคบ่าย เพื่อไม่ให้ส่ งผลกระทบใน
รายวิชาต่อไป
๓. อาจารย์ จิ ต ตรี จิ ต แจ้ ง กรรมการและเลขานุ ก าร น าเสนอ การช าระค่ า ลงทะเบี ย น
การศึกษาของนักศึกษา ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ และสามารถชาระค่าลงทะเบียนเรียนได้ถึงวันที่ ๒๓
พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๔. อาจารย์จิตตรี จิตแจ้ง กรรมการและเลขานุการ นาเสนอ สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาล
ของพนักงานมหาวิทยาลัย
๕. อาจารย์จิตตรี จิตแจ้ง กรรมการและเลขานุการ แจ้งกาหนดการประชุมสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ วัน พุธ ที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้ องสสร. ๓๐๒ ชั้น ๓
อาคารส่งเสริมการเรียนรู้
ที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.
นายตฤณพิสิษฐ์ พันธ์นาเหนือ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
อาจารย์จิตตรี จิตแจ้ง
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

