รายงานการประชุม
สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒
วันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒
เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้อง สสร.๓๐๒ ชั้น ๓ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้
------------------------------------------------รายนามกรรมการผู้มาประชุม
๑. อาจารย์จิตเจริญ
๒. อาจารย์ศิริวรรณ
๓. อาจารย์ศุภมัย
๔. อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพัฐอร
๖. นายกาพลศักดิ์
๗. นางสาวนรีกานต์
๘. นางสาวสุภัทรา
๙. อาจารย์จิตตรี
๑๐. นายชูศักดิ์
๑๑. ว่าที่ร้อยตรี หญิง เพียงใจ

ศรขวัญ
กาแพงพันธ์
พรหมแก้ว
อ่วมน้อย
บัวฉุน
มณีงาม
ภูมิคงทอง
อภิชาติ
จิตแจ้ง
ขันธชาติ
เสือเอก

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
๑. อาจารย์ชัยวุฒิ
๒. อาจารย์วัชรพล

เทโพธิ์
วงศ์จันทร์

กรรมการ
กรรมการ

ติดราชการ
ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้ตรวจสอบคณะกรรมการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ มาครบองค์ประชุมจึงกล่าวเปิดประชุมและดาเนินการ ประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑. การเข้าร่วมโครงการอบรมบุค ลากร หัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์
๒. การเปิ ด ภาคการศึก ษา ประจ าปี ก ารศึ ก ษาที่ ๑/๒๕๖๒ ในวัน จั น ทร์ ที่ ๒๔ มิถุ น ายน
๒๕๖๒
๓. นายกาพลศักดิ์ มณีงาม กรรมการ ลาออกจากตาแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดศู นย์ศึกษา
การพั ฒนาครูและบุ คลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มีผลวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ประกาศมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
แก้ ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้ อ ๑๒ “ในกรณี ประธานหรือกรรมการพ้ นจากต าแหน่ งก่อนวาระ ให้

-๒อธิการบดีประกาศให้ผู้ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งในประเภทเดียวกันกับผู้ที่พ้นจากตาแหน่งในลาดับถัดไปเข้าดารง
ตาแหน่งแทน หากไม่มีผู้ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งในลาดับถัดไป ให้ดาเนินการเลือกตั้งซ่อมภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่ประธานหรือกรรมการผู้นั้นพ้นจากตาแหน่ง เว้นแต่วาระการดารงตาแหน่งของประธานหรือกรรมการจะ
เหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน จะไม่ดาเนินการให้มีผู้ดารงตาแหน่งแทนก็ได้”
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒
อาจารย์จิตตรี จิตแจ้ง กรรมการและเลขานุการ นาเสนอ รายงานการประชุมสภาคณาจารย์
และข้าราชการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ วันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จานวน ๕ หน้า
คณะกรรมการพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังนี้
หน้าที่ ๒ ระเบียบวาระที่ ๔.๑ ข้อที่ ๑ บรรทัดที่ ๒ “กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งจดทะเบียน
แล้ว หมวด 4 และหมวด 5 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ” แก้ไขเป็น “กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งจด
ทะเบียนแล้ว หมวด ๔ และหมวด ๕ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์”
มติ ที่ ป ระชุ ม รั บ รอง รายงานการประชุม สภาคณาจารย์ และข้าราชการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒
โดยปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๑. การจัดทาเว็บไซต์สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
นางสาวนรี ก านต์ ภู มิ ค งทอง กรรมการ น าเสนอความคื บ หน้ า การจั ด ท าเว็ บ ไซต์
สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามที่มติสภาคณาจารย์
และข้าราชการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อ วัน ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ มอบหมายให้ นายกาพลศักดิ์ มณี งาม
กรรมการ และนางสาวนรีกานต์ ภูมิคงทอง กรรมการ ดาเนินการจัดทาเว็บไซต์สภาคณาจารย์ และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ข่าวสาร รวมถึง
ข้อมูลต่าง ๆ ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ นั้น
ขณะนี้ ก ารจั ด ท าเว็ บ ไซต์ ส ภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรียบร้อยแล้ ว ในขณะนี้ อยู่ระหว่างการดาเนินการนาข้อมูลเข้าเครื่องแม่ข่าย
(Server) การใช้งานเว็บไซต์สภาคณาจารย์และข้าราชการเข้าใช้งานได้บางครั้ง โดยได้ดาเนินการประสานเจ้าหน้าที่
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ดาเนินการแก้ไข สาหรับการเข้าชมเว็บไซต์สภาคณาจารย์และข้าราชการ สามารถเข้าชมได้ที่
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หัวข้อ คณะ/หน่วยงาน > ห้วข้อ อื่น ๆ > หัวข้อ
สภาคณาจารย์
ที่ประชุม รับทราบ ความคืบหน้าการจัดทาเว็บไซต์สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

-๓ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ มติ ที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ ๗/๒๕๖๒ (ข้ อ มู ล ส าเนาจากส านั ก งาน
สภามหาวิทยาลัย)
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอ ตามที่การ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวัน พฤหัสบดีที่ ๖
มิถุนายน๒๕๖๒ โดยสรุปประเด็นสาคัญเกี่ยวกับคณาจารย์และบุคลากร ดังนี้
๑. สภามหาวิทยาลัย รับทราบ ผลการดาเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ รายงานการปรับปรุงหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี) จานวน ๕ หลักสูตร ดังนี้
๑.๑ หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ (หลั ก สู ต ร ๔ ปี )
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
๑.๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
๑.๓ หลั ก สู ต รครุศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าชีว วิท ยาและวิ ท ยาศาสตร์ทั่ ว ไป
(หลักสูตร ๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
๑.๔ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร
๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
๑.๕ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร ๔ ปี)
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยเชิญหลักสูตรและผู้เกี่ยวข้องมาประชุมอีกครั้ง เพื่อดาเนินการเรื่อง
การกาหนดรหัสวิชาที่จะจัดการเรียนการสอนให้เรียบร้อย
๒. สภามหาวิทยาลัย รับทราบ ผลการคัดเลือกกรรมการสรรหาคณบดี ตามข้อบังคับ
สภามหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถัม ภ์ จั งหวัด ปทุ ม ธานี ว่าด้ ว ย การสรรหาคณบดี
พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๖ (๕) และคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดังนี้
๒.๑ อาจารย์ธราพงษ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
๒.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เศกพร ตันศรีประภาศิริ อาจารย์ข้าราชการ
๒.๓ อาจารย์องอาจ ทับบุรี อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
๓. สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ กระบวนการและขั้นตอนการดาเนินการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีข้อเสนอแนะ
๔. สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
๕. สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การจัดการศึกษาโครงการสัมฤทธิ์บัตรปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีข้อเสนอแนะ
ที่ประชุม รับทราบ มติทปี่ ระชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒

-๔๔.๒ ความคืบหน้า เรื่อง ข้อเสนอแนะการแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัย
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอ ตามที่มติ
คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เห็ นชอบให้
ปรับแก้ข้อความบางส่วนในประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง แนวทางและเกณฑ์การผ่านการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน เข้าสู่สัญญา
จ้างพนักงานมหาวิทยาลัยระยะที่สี่ โดยมอบหมายให้ อาจารย์จิ ตตรี จิตแจ้ง กรรมการและเลขานุการ ดาเนินการ
จัดทาบันทึกเพื่อเสนอผู้บริหาร นั้น
อาจารย์จิตตรี จิตแจ้ง กรรมการและเลขานุการ ได้ดาเนินการจัดทาบันทึกเสนอผู้บริหาร
เรีย บร้อยแล้ ว โดยมหาวิทยาลั ยเห็ น ควรดาเนิน การนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริห ารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.) ต่อไป
ที่ป ระชุ ม รั บ ทราบ ความคื บหน้ าการเสนอแนะการแก้ ไขประกาศมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง แนวทางและเกณฑ์การผ่านการประเมินเพื่ อต่อสัญญา
จ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เข้าสู่สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยระยะที่สี่
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ การปลอมแปลงเอกสาร (เอกสารลับแจกในห้องประชุม)
มติค ณะกรรมการ เห็น ควร จัด ท าบัน ทึก ข้อ ความชี้แ จงกรณีก ารปลอมแปลงเอกสาร
สภาคณาจารย์และข้าราชการ และเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ กับผู้เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมอบหมายให้ อาจารย์
จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์แ ละข้าราชการ ดาเนิน การลงบันทึก ประจาวัน ที่ส ถานีตารวจ เป็น
หลักฐาน และเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน สอบสวน เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงในกรณี
ดังกล่าวต่อไป
๕.๒ ข้อเสนอแนะ ในการปิดหลักสูตรกรณีมีจานวนนักศึกษาเข้ามาศึกษาต่อที่ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอ มติที่ประชุม
การปิ ดสาขาวิชาที่ จะเปิ ดรั บนั กศึ กษา ปี การศึ กษา ๒๕๖๒ เมื่ อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม กรณี หลั กสู ตรที่ มี จ านวน
นั กศึกษาเข้ามาศึกษาต่อไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ ที่ มหาวิทยาลั ยกาหนด ส่งผลกระทบต่อนักศึกษาที่สนใจศึกษาบาง
หลักสูตร และขวัญกาลังใจต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร จึงนาเสนอต่อคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
เพื่อพิจารณา
คณะกรรมการมีการพิจารณาและข้อเสนอแนะดังนี้
๑. ควรท าความเข้ าใจกั บ บุ คลากรในหลั กสู ตรที่ มี จ านวนนั กศึ กษาไม่ เป็ น ไปตามเกณฑ์ ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด เพื่อให้บุคลากรมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
๒. ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรเชิงบูรณาการให้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน
๓. ควรให้มหาวิทยาลัยปรับลดเกณฑ์การเปิดรับนักศึกษาในแต่ละหลักสูตร
๔. ควรเปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) ทุกคณะ

-๕มติคณะกรรมการ เห็นชอบ ให้มหาวิทยาลัยปรับลดเกณฑ์การเปิดรับนักศึกษา เป็นสายสังคม
จ านวน ๑๐ ราย และสายวิ ทยาศาสตร์ จ านวน ๑๕ ราย พร้ อมทั้ งปรั บ ปรุ งหลั กสู ตรเชิ งบู รณาการให้ ทั นต่ อ
สถานการณ์ ในปั จจุ บั น และควรเปิ ดหลั กสู ตรครุ ศาสตรบั ณ ฑิ ต (คบ.) ในทุ กคณะ และทุ กสาขาวิ ชา ตามกรอบ
มาตรฐานวิชาชีพครู (มคอ.๑) เพื่อให้มีจานวนนักศึกษาเพิ่มขึ้นสร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๑. อาจารย์ชัยวุฒิ เทโพธิ์ กรรมการ นาเสนอ ในฐานะประธานชมรม Strong - จิตพอเพียง
ต้านทุจริต จังหวัดสระแก้ว และประธานการประชุมคณะกรรมการ/โค้ช และสมาชิกเกี่ยวกับดาเนินกิจกรรม
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมต้านทุจริต เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมต้านทุจริต เพื่อสร้างให้บุคคลและชุมชนมี
วิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม ปลูกฝังการมีจิตพอเพียง รวมถึงการจัดทาแผนปฏิบัติ
การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ของชมรม Strong – จิ ต พอเพี ย งต้ า นทุ จ ริ ต จั ง หวั ด สระแก้ ว ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวัน พุ ธ ที่ ๑๙ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๒ ณ ห้ อ งประชุ ม ราชพฤกษ์ อาคาร ๒ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
๒. ว่ า ที่ ร้ อ ยตรี ห ญิ ง เพี ย งใจ เสื อ เอก กรรมการและเลขานุ ก าร น าเสนอ ความเข้ า ใจที่
คลาดเคลื่อนของบุคลากรเกี่ยวกับการโพสต์ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ ในการเข้าร่วมโครงการอบรมบุคลากร
หัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” เมือ่ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
๓. อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอ ระยะห่างจาก
เสาไฟฟ้าแรงสูง กับ อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ เป็นไปตามข้อกาหนดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๔. อาจารย์ศุภมัย พรหมแก้ว กรรมการ นาเสนอ กรณีศึกษาการจัดการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ
และกฎหมายระยะสั้น โดยมอบใบประกาศการผ่านการอบรม ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่สามารถนามา
ประยุ ก ต์ ใช้ ในการจั ด ฝึ ก อบรมเพื่ อ ยื่ น ขอต่ อ สั ญ ญาพนั ก งานมหาวิท ยาลั ย สายวิ ช าการ และสายสนั บ สนุ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
๕. นางสาวสุภัทรา อภิชาติ กรรมการ นาเสนอ กาหนดการประชุมชี้แจงบุคลากรสายวิชาการ
ในวันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ชั้น ๕ อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์
๖. อาจารย์จิตตรี จิตแจ้ง กรรมการและเลขานุการ แจ้งกาหนดการประชุมสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ วัน พุ ธที่ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้ อง สสร.๓๐๒ ชั้น ๓
อาคารส่งเสริมการเรียนรู้
ที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.
นายตฤณพิสิษฐ์ พันธ์นาเหนือ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
อาจารย์จิตตรี จิตแจ้ง
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

