รายงานการประชุม
สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒
วันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้อง สสร.๓๐๒ ชั้น ๓ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้
------------------------------------------------รายนามกรรมการผู้มาประชุม
๑. อาจารย์จิตเจริญ
๒. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ณพัฐอร
๓. อาจารย์ชัยวุฒิ
๔. อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์
๕. อาจารย์ศุภมัย
๖. อาจารย์ศิริวรรณ
๗. อาจารย์วัชรพล
๘. นายกาพลศักดิ์
๙. นางสาวนรีกานต์
๑๐. อาจารย์จิตตรี
๑๑. นายชูศักดิ์

ศรขวัญ
บัวฉุน
เทโพธิ์
อ่วมน้อย
พรหมแก้ว
กาแพงพันธ์
วงศ์จันทร์
มณีงาม
ภูมิคงทอง
จิตแจ้ง
ขันธชาติ

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นางสาวสุภัทรา
๒. ว่าที่ร้อยตรีหญิง เพียงใจ

อภิชาติ
เสือเอก

กรรมการ
กรรมการ

ติดราชการ
ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้ตรวจสอบคณะกรรมการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ มาครบองค์ประชุมจึงกล่าวเปิดประชุมและดาเนินการ ประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑. การก่ อ ตั้ ง กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม เมื่ อ วั น ที่ ๒
พฤษภาคม ๒๕๖๒
๒. การนานักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
เข้าร่วมอานวยความสะดวกในการรับประทานอาหารกลางวัน ของนายกรัฐมนตรี ไทย นายกรัฐมนตรีกัมพูชา คณะ
เอกอัครราชทูต
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

-๒อาจารย์จิตตรี จิตแจ้ง กรรมการและเลขานุการ นาเสนอ รายงานการประชุมสภาคณาจารย์
และข้าราชการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ วันพุธที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ จานวน ๖ หน้า
คณะกรรมการพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังนี้
๑. หน้าที่ ๓ วาระที่ ๔.๑ ข้อที่ ๖ บรรทัดที่ ๒ “ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี” แก้ไข
เป็น “ในพระบรมราชูปถัมภ์”
๒. หน้าที่ ๔ วาระที่
มติที่ประชุม รับรอง รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ โดย
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ และครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ (ข้อมูลสาเนา
จากสานักงานสภามหาวิทยาลัย)
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอ ตามที่การประชุม
สภามหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวัน พฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม
๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. และครั้ ง ที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่ อ วั น ที่ ๗ มี น าคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. โดยสรุ ป
ประเด็นสาคัญเกี่ยวกับอาจารย์และบุคลากร ดังนี้
มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.
สภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบ เลือกบุคคลเพื่อเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
จานวน ๑๑ คน ดังนี้
ชื่อ – สกุล
ความเชี่ยวชาญ
๑. ศาสตราจารย์จรัญพัฒน์ ภูวนันท์
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
๒. รองศาสตราจารย์ชาคริต อนันทราวัน
ด้านการบริหารงานบุคคล
๓. ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
ด้านงบประมาณและการเงิน
๔. ศาสตราจารย์ ดร.เดือน คาดี
ด้านศาสนา
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา เศรษฐีธร
ด้านการศึกษา
๖. นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๗. นายวีระพล จิรประดิษฐกุล
ด้านอื่น ๆ (ด้านสิ่ งแวดล้ อมและพลั งงาน
ทดแทน)
๘. นายศานิตย์ นาคสุขศรี
ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น
๙. นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์
ด้านมนุษยศาสตร์
๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.อิสระ สุวรรณบล ด้านสังคมศาสตร์
๑๑. นายเอกศักดิ์ คงตระกูล
ด้านกฎหมาย

-๓โดยมอบให้คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดาเนินการทาบทาม
บุคคลผู้ได้รับการเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาดาเนินการ
กราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป
มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.
๑. สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ จานวน ๒ ราย ดังนี้
๑.๑ พระญาณวิกรม (อุเทน สิริสาโร) ให้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ หลักสูตร
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
๑.๒ นายพัฒนา พรมเผ่า ให้ได้รับปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ หลักสูตรศิลปะศาสต
รมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
๒. สภามหาวิทยาลั ย รับทราบผลการพิ จารณาทบทวนการดาเนิน การทางวินัยพนั กงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามที่งาน
นิติการเสนอ โดยให้มหาวิทยาลัยดาเนินการตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
๓. สภามหาวิทยาลัย อนุมัติต่อเวลาราชการให้รองศาสตราจารย์ ดร.ศศมล ผาสุก ข้าราชการ
พลเรือนในสถาบั น อุดมศึกษา สั งกัดคณะวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้ รับ ราชการต่อไปได้จนถึงวัน สิ้ น
ปีงบประมาณที่มีอายุครบ ๖๕ ปี
๔. สภามหาวิทยาลัย อนุมัติเงินคงคลังจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย สนับสนุนโครงการและ
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จานวนเงินทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐,๐๐๐
บาท (ยีส่ ิบล้านบาทถ้วน) โดยมีข้อเสนอแนะ
ทั้งนี้ โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณประกอบด้วย ๑) โครงการสวนพฤกษศาสตร์เฉลิม
พระเกียรติมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จานวนเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ๒) โครงการ
หอเฉลิมพระเกียรติและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่ องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จานวน
เงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) และ ๓) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลต้นไม้ประจาจังหวัดและพันธุ์
ไม้ในมหาวิทยาลัยเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
๕. สภามหาวิทยาลัย พิจารณาหลักสูตรหมวดวิชาชีพครู หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี) จานวน ๑๑ หลักสูตร มติสภามหาวิทยาลัยดังนี้
๕.๑ สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ หลักสูตรหมวดวิชาชีพครู (หลักสูตร ๔ ปี) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
๕.๒ สภามหาวิทยาลัย ไม่เห็นชอบหลักสูตรหมวดวิ ชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้ใช้หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ของมหาวิทยาลัย
๕.๓ สภามหาวิทยาลัย เห็ นชอบ หลักสูตรครุศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(หลักสูตร ๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
๕.๔ สภามหาวิทยาลัย เห็ นชอบ หลักสูตรครุศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(หลักสูตร ๔ ปี) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒
๕.๕ สภามหาวิท ยาลั ย เห็ น ชอบหลั ก สู ต รครุศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าคณิ ต ศาสตร์
(หลักสูตร ๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
๕.๖ สภามหาวิทยาลั ย เห็ น ชอบ หลั กสู ต รครุศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิช าคณิ ตศาสตร์
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

-๔๕.๗ สภามหาวิท ยาลั ย เห็ นชอบ หลั กสู ตรครุศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช าชีววิทยาและ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร ๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
๕.๘ สภามหาวิ ท ยาลั ย เห็ น ชอบ หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเคมี แ ละ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร ๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
๕.๙ สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
(หลักสูตร ๔ ปี) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
๕.๑๐ สภามหาวิท ยาลั ย เห็ น ชอบหลั กสู ตรครุศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าภาษาไทย
(หลักสูตร ๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
๕.๑๑ สภามหาวิท ยาลั ย เห็ น ชอบ หลั กสู ตรครุศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการศึ กษา
ปฐมวัย (หลักสูตร ๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
๕.๑๒ สภามหาวิ ท ยาลั ย เห็ น ชอบหลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาจี น
(หลักสูตร ๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
๕.๑๓ สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากรประถมศึกษา
(หลักสูตร ๔ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีเงื่อนไขให้ตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ทั้งนี้ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่เกี่ยวข้องกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เห็นชอบ
แบบมีเงื่อนไข โดยมอบให้รองศาสตราจารย์ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และคณบดีคณะครุศาสตร์ ปรึกษาหารือเรื่องการกาหนดรายวิชาในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้
การบริหารจัดการ การจัดการศึกษาดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๖. สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
๗. สภามหาวิทยาลั ย เห็ นชอบ ข้อบังคับ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
๘. สภามหาวิท ยาลั ย เห็ น ชอบประกาศมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การจัดการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
๙. สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบให้ยุติการพิจารณาการขอตาแหน่งทางวิชาการของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และห้ามการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็น
ระยะเวลา ๕ ปี ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒
ที่ประชุม รับทราบ มติทปี่ ระชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ และครั้งที่ ๔/๒๕๖๒
๔.๒ ความคืบหน้า การขอเยียวยาปรับเงินเดือนร้อยละ ๘
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอ ตามที่ตัวแทนที่
ประชุมประธานสภาคณาจารย์ และข้าราชการแห่ งประเทศไทย (ทปสท.) ได้เข้ายื่น หนังสื อเสนอการปรับ ขึ้น
เงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา อัตราร้อยละ ๘ และอัตราร้อยละ ๘ นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
พิจารณาเพื่อประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
ที่ประชุม รับทราบ ความคืบหน้าการขอเยียวยาปรับเงินเดือนร้อยละ ๘
๔.๓ ผลการเข้าศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์
๒๕๖๒

-๕อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอ การเข้าศึกษางาน
ของคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์
๒๕๖๒ ณ หอนิทัศน์ราชภัฏ จานวน ๑๑ คน ซึ่งคณะกรรมการมีความประทับใจในการต้อนรับของอธิการบดี และ
คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ที่ประชุม รับทราบ ผลการเข้าศึกษาดูงานของคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จานวน ๑๑ คน

๔.๔ ผลการเข้าศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์
๒๕๖๒
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอ การเข้าศึกษางาน
ของคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์
๒๕๖๒ ณ หอนิทัศน์ราชภัฏ จานวน ๑๓ คน ซึ่งคณะกรรมการมีความประทับใจในการต้อนรับของอธิการบดี และ
คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ที่ประชุม รับทราบ ผลการเข้าศึกษาดูงานของคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จานวน ๑๓ คน
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ การมาร่วมประชุมหารือข้อเสนอนโยบายอุดมศึกษาเพื่อนาเสนอต่อรัฐบาลชุดใหม่ ของ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลั ยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอ การเข้าร่วมประชุม
หารือข้อเสนอแนะนโยบายอุดมศึกษานาเสนอต่อรัฐบาลใหม่ของ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ อุบ ลราชธานี ประธานสภาคณาจารย์ และข้ าราชการ มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ บ้ านสมเด็ จเจ้ าพระยา และ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในวันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
คณะกรรมการมีการพิจารณาและข้อเสนอแนะดังนี้
๑. ควรมีการเตรียมการต้อนรับ และสถานที่ห้องประชุม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
และประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
๒. ควรจัดทาบันทึกข้อความเรียนอธิการบดีเป็นประธานการต้อนรับ ประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มติคณะกรรมการ เห็นชอบ ยินดีต้อนรับประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ อุ บ ลราชธานี ประธานสภาคณาจารย์ และข้ าราชการ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ บ้ านสมเด็ จเจ้ าพระยา แล ะ
ประธานสภาคณาจารย์ และข้ าราชการ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ ธนบุ รี ในการประชุ มหารือข้ อเสนอแนะนโยบาย

-๖อุดมศึกษานาเสนอต่อรัฐบาลใหม่ และจัดเตรียมสถานที่เพื่อต้อนรับโดยมอบ นางสาวสุภัทรา อภิชาติ จัดทาบันทึก
ข้อความเรียนเชิญอธิการบดีเป็นประธานต้อนรับ ในวันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๑. อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ สอบถาม ความคืบหน้า
กรณี ห ลั ก เกณฑ์ ก ารปรั บ ฐานเงิ น เดื อ นพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สายวิ ช าการ เพื่ อ เข้ า สู่ สั ญ ญาจ้ า งพนั ก งาน
มหาวิทยาลัย กรณีย่าระยะเดิม
อาจารย์วัชรพล วงศ์จันทร์ กรรมการ ชี้แจง ความคืบหน้ากรณีดังกล่าว โดยได้ประสานทา
ความเข้าใจกับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ที่อยู่ในช่วงสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาการ
จัดการ กรณีย่าระยะเดิมเรียบร้อยแล้ว
อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย กรรมการ นาเสนอ กรณีศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เกี่ยวกับการจัดทาโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่ แลกเปลี่ยนความรู้ในด้านกฎหมาย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านภาษาอังกฤษ และด้านภาษาไทย เพื่อเตรียมการในการสอบเพื่อเข้าสู่ระยะสัญญา
จ้างระยะที่สอง ทั้งนี้ ได้ประสานกับงานบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัย ที่อยู่ระหว่างสัญญา
เข้าสู่สัญญาจ้างระยะที่สอง มาชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติกับพนักงานมหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป
อาจารย์ศุภมัย พรหมแก้ว กรรมการ เสนอแนะ ควรมีการจัดการอบรมชี้แจงขั้นตอนการ
ปฏิบั ติในการเข้าสู่ สั ญ ญาจ้ าง ให้ กับ พนั กงานมหาวิท ยาลัยที่ เข้าใหม่ อย่างน้อยปีล ะสองครั้ง เพื่อให้ พนั กงาน
มหาวิทยาลัยมีพร้อมในการปฏิบัติต่อไป
๒. อาจารย์ ศิ ริ ว รรณ ก าแพงพั น ธ์ กรรมการ น าเสนอ การเปิ ด ศู น ย์ สุ ข ภาพจิ ต โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาและบุคลากรปรึกษาด้านสุขภาพจิต และการทดสอบสุขภาพจิตของ
นักศึกษาเข้าใหม่ ขณะนี้มีความพร้อมด้านบุคลากร แต่ยังขาดสถานที่รองรับในการเปิดศูนย์ดังกล่าว
๓. อาจารย์ศิริวรรณ กาแพงพันธ์ กรรมการ นาเสนอ การตอบแบบสอบถามของนักศึกษาเพื่อ
สะท้อนปัญหาในด้านต่าง ๆ ในการบริการของบุคลากรและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เสนอแนะให้นาเอกสาร
เข้าที่ประชุมในการประชุมครั้งถัดไป
๔. อาจารย์จิตตรี จิตแจ้ง กรรมการและเลขานุการ แจ้งกาหนดการประชุมสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ วัน พุธที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้ อง สสร.๓๐๒ ชั้น ๓
อาคารส่งเสริมการเรียนรู้
ที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.
นายตฤณพิสิษฐ์ พันธ์นาเหนือ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
อาจารย์จิตตรี จิตแจ้ง
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

