รายงานการประชุม
สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
วันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๔๐๙ ชั้น ๔ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
------------------------------------------------รายนามกรรมการผู้มาประชุม
๑. รศ.ดร.อรสา
๒. อ.ชัยวุฒิ
๓. ผศ.ฐาปนา
๔. ผศ.ชวาลา
๕. ผศ.ดร.ณพัฐอร
๖. อ.ณัฐพล
๗. น.ส.ศิริวรรณ
๘. น.ส.กมลรัตน์
๙. นายมานพ
๑๐. นายแทนคุณ
๑๑. อ.ดร.นิติกร
๑๒. ว่าที่ ร.ต.หญิง เพียงใจ

จรูญธรรม
เทโพธิ์
จ้อยเจริญ
ละวาทิน
บัวฉุน
สิทธิพราหมณ์
สุขแซว
ยอดหาญ
สุขสุเดช
วงค์ษร
อ่อนโยน
เสือเอก

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการผู้ไม่มาประชุม
๑. ผศ.ดร.ทัศพร

ชูศักดิ์

กรรมการ

ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กล่าวแสดงความยินดีกับ
คณะกรรมการทุกท่านในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกล่าวเปิด
ประชุม และดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑. ประกาศผลการเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ตามที่ประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครบวาระการดารงตาแหน่ง
เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการจัดการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และมหาวิทยาลัย
มีประกาศผลการเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้
ผลการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คือ
รศ.ดร.อรสา
จรูญธรรม

-๒ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจา คือ
๑. ผศ.ดร.ทัศพร
ชูศักดิ์
๒. อ.ดร.นิติกร
อ่อนโยน
๓. ผศ.ฐาปนา
จ้อยเจริญ
๔. ผศ.ชวาลา
ละวาทิน
๕. ผศ.ดร.ณพัฐอร
บัวฉุน
๖. อ.ณัฐพล
สิทธิพราหมณ์
๗. อ.ชัยวุฒิ
เทโพธิ์
สารองกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจา คือ
อันดับ ๑ อ.คณิต
เรืองขจร
อันดับ ๒ อ.วัชรพล
วงศ์จันทร์
ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทข้าราชการ คือ
๑. ว่าที่ ร.ต.หญิง เพียงใจ เสือเอก
๒. น.ส.ศิริวรรณ
สุขแซว
๓. น.ส.กมลรัตน์
ยอดหาญ
๔. นายมานพ
สุขสุเดช
๕. นายแทนคุณ
วงค์ษร
ทั้งนี้ ให้ดารงตาแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. นาเสนอบทบาท หน้าที่ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และการ
ด าเนิ น การประชุ ม ของคณะกรรมการสภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ ตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
๓. ที่ ป ระชุ ม ประธานสภาคณาจารย์ แ ละข้ าราชการแห่ งประเทศไทย (ทปสท.) ร่ว มกั บ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย มีหนังสือขอเชิญคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
เข้ า ร่ ว มการประชุ ม สั ม มนาทางวิ ช าการ เรื่ อ ง "แนวทางสร้ า งระบบมาตรฐานวิ ช าชี พ มหาวิ ท ยาลั ย ด้ ว ย
พระราชบัญญัติพนักงานในสถาบันอุดมศึก ษา" ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
๔. ที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ทปสท.) ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ใน
การจัดการประชุมกรรมการและสมาชิกชมรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ชขอท.)
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ในวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวาระการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ และกาหนดแนวทางการ
ดาเนินการ เสนอแนะหลักเกณฑ์และวิธีการการเยียวยาให้แก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และยื่นต่อ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) และยื่นต่อคณะรัฐมนตรี
๕. เรีย นเชิญอธิการบดีมาให้ โอวาทในการปฏิ บัติหน้าที่คณะกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการในโอกาสต่อไป
๖. เรี ย นเชิ ญ อดี ต ประธานสภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ ให้ ข้ อ คิ ด การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการในการประชุมคราวต่อไป
ที่ประชุม รับทราบ

-๓ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ว่าที่ ร.ต.หญิง เพียงใจ เสือเอก กรรมการ นาเสนอ รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จานวน ๘ หน้า
ที่ประชุม รับทราบ รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มีระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ (ร่าง) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดารง
ตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๒
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอ ในคราวการ
ประชุมคณะกรรมการสภาวิช าการ ครั้ งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้พิ จารณา
(ร่ า ง) ข้ อ บั ง คั บ สภามหาวิ ท ยาลั ย เรื่ อ ง มาตรฐานภาระงานทางวิ ช าการของผู้ ด ารงต าแหน่ ง อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับภารกิจและ
ยุ ท ธศาสตร์ ข องมหาวิท ยาลั ย ในปั จ จุ บั น พร้อ มทั้ งก่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ ต่ ออาจารย์ ที่ มี ชั่ว โมงสอนไม่ เพี ย งพอ
โดยสามารถนาภารกิจของมหาวิทยาลัยมาทดแทนชั่วโมงการสอนได้ ทั้งนี้คณะกรรมการสภาวิ ชาการ มีความเห็น
ว่ า (ร่ า ง) ข้ อ บั ง คั บ สภามหาวิ ท ยาลั ย เรื่ อ ง มาตรฐานภาระงานทางวิ ช าการของผู้ ด ารงต าแหน่ ง อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีความเกี่ยวเนื่องกับข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ จึงขอความร่วมมื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการจัด ทาประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟัง
ความเห็นของข้าราชากร พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน เกี่ยวกับ
(ร่าง) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ดังกล่าว เพื่อนาเข้าคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย และสภา
มหาวิทยาลัย พิจารณาในลาดับต่อไป จึงขอความเห็นของคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ควรจัดทาตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง (ร่าง) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย เรื่อง
มาตรฐานภาระงานทางวิ ช าการของผู้ ด ารงต าแหน่ ง อาจารย์ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ กับ ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดารง
ตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. ควรจั ด ท าบั น ทึ ก ข้ อ ความแบบสอบถามใน Google Form เพื่ อ ให้ ผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งเสนอ
ความเห็น
มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบ ให้จัดทาบันทึกข้อความถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคณะและจัดทาตารางเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่าง (ร่าง) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดารงตาแหน่ง
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ กับ ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย
ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ พ.ศ.
๒๕๕๙

-๔๒. เห็ น ชอบ ให้ จั ดท าประชาพิ จารณ์ ในรูป แบบ แบบสอบถามใน Google Form โดยท า
บันทึกข้อความขอเชิญชวนให้ทาประชาพิจารณ์ส่งไปยังคณะ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ สระแก้ว
๓. มอบหมายให้ อ.ณัฐพล สิทธิพราหมณ์ กรรมการ จัดทาตารางข้อมูลเปรียบเทียบ และ
นายแทนคุณ วงค์ษร กรรมการ ออกแบบแบบสอบถาม
๕.๒ (ร่า ง) กาหนดการประชุม สภาคณาจารย์แ ละข้า ราชการ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจาปี ๒๕๖๓
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอ เพื่อให้การ
ดาเนินการประชุม สภาคณาจารย์และข้าราชการ ในข้อ ๑๔ ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวั ดปทุมธานี ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับ ที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๙ และบังเกิด ผลดีต่อ การปฏิบัติงานของมหาวิท ยาลัย จึงนาเสนอ (ร่า ง) กาหนดการ
ประชุมสภาคณาจารย์แ ละข้าราชการ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถัม ภ์ ประจาปี
๒๕๖๓ ต่อคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการเพื่อพิจารณา ดังนี้
ครั้งที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

วันพุธที่
วันพุธที่
วันพุธที่
วันพุธที่
วันพุธที่
วันพุธที่
วันพุธที่
วันพุธที่
วันพุธที่
วันพุธที่
วันพุธที่
วันพุธที่

๑๕
๑๙
๑๘
๒๒
๒๐
๑๗
๑๕
๑๙
๑๖
๑๔
๑๘
๑๖

วัน / เดือน / ปี
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

พ.ศ. ๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๓

เวลา
๑๓.๓๐ น.
๑๓.๓๐ น.
๑๓.๓๐ น.
๑๓.๓๐ น.
๑๓.๓๐ น.
๑๓.๓๐ น.
๑๓.๓๐ น.
๑๓.๓๐ น.
๑๓.๓๐ น.
๑๓.๓๐ น.
๑๓.๓๐ น.
๑๓.๓๐ น.

คณะกรรมการพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ควรด าเนิ น การประชุ ม สภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ ตามข้ อ ๑๔ ในข้อ บัง คับ
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถัม ภ์ จัง หวัด ปทุม ธานี ว่า ด้ว ยสภาคณาจารย์แ ละ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๙ “ให้ประธานเรียกประชุมอย่างน้อยเดือนละ
หนึ่งครั้ง”
มติที่ป ระชุม เห็น ชอบ ให้ดาเนิน การจัด การประชุม สภาคณาจารย์แ ละข้า ราชการตาม
(ร่า ง) กาหนดการประชุม สภาคณาจารย์แ ละข้า ราชการ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจาปี ๒๕๖๓

-๕ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๑. ว่าที่ ร.ต.หญิ ง เพี ยงใจ เสื อเอก กรรมการ น าเสนอ ประเด็น ข้อ คาถามจากพนั กงาน
มหาวิทยาลัย ดังมีรายละเอียดดังนี้
ประเด็นที่ ๑. การเรียกชื่อตาแหน่ งของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน “ตาแหน่งผู้
ปฏิ บั ติหน้ าที่หั วหน้ างาน .........” “ตาแหน่งผู้ ปฏิบั ติหน้าที่ ผู้ อานวยการกอง.......” เป็ นเพี ยงชื่ อตาแหน่ งที่ ใช้ กั บ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน หรือเป็นการรอเข้าสู่ตาแหน่งหัวหน้างาน หรือผู้อานวยการกอง หรือไม่ อย่างไร
ประเด็นที่ ๒. การที่ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ได้รับการประกาศให้เป็นระดับ
ชานาญการ จะมีโอกาสก้าวหน้าทางสายงานต่อไปหรือไม่ เนื่องจากปัจจุบันยังมีพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
ระดับชานาญการบางรายที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ไม่แตกต่างจากระดับปฏิบัติการ มีเพียงความแตกต่างเฉพาะเครื่องหมาย
ประดับเครื่องแบบพนักงานเท่านั้น
ประเด็นที่ ๓ การสร้างแรงจูงใจอย่างไรให้พนักงานทาเอกสารประกอบการก้าวสู่ ตาแหน่ง
ชานาญการ นอกจากใช้เพื่อประกอบการต่อสัญญาจ้าง เนื่องจากพนักงานมหาวิทยาลัย เกิดความรู้สึกไม่แตกต่างกัน
ระหว่างระดับปฏิบัติการ และระดับชานาญการ
ประเด็นที่ ๔ มหาวิทยาลัยมีเกณฑ์ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ศักยภาพ อย่างไรใน
การให้พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สามารถดารงตาแหน่งหัวหน้างาน
ประเด็นที่ ๕ มหาวิทยาลัยมีนโยบายเปลี่ยนแปลงประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย สาย
สนับสนุน จากเจ้าหน้าที่ประจาตามสัญญาจ้าง ไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือไม่ เนื่องจากบางหน่วยงานมี
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน หลายประเภท บางหน่วยงานเปิดรับสมัครลูกจ้างประจาตามสัญญาจ้างก่อน จึง
เปิดรับสมัครตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยภายหลัง ซึ่งทาให้เกิดความรู้สึกมีความมั่นคง และมีความภาคภูมิใจในการ
แต่งเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย หากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเรียนที่ประชุม จะนา
ข้อมูลประเด็นข้อคาถามจากพนักงานมหาวิทยาลัย ไปหารือกับผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
๒. ว่าที่ ร.ต.หญิง เพียงใจ เสือเอก กรรมการ นาเสนอที่ประชุม บุคลากรตาแหน่งเจ้าหน้าที่
ประจาตามสัญญาจ้าง ที่ทางานเป็นระยะเวลานานแต่ยังมิได้รับการคัดเลือกให้ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยมีเกณฑ์การคัดเลือกตาแหน่งดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร
น.ส.ศิริวรรณ สุ ขแซว กรรมการ นาเรียนที่ประชุม กรณี การคัดเลือกบุคลากรตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่ประจาตามสัญญาจ้าง ให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ขณะนี้คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.) อยู่ระหว่างการพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์
การคัดเลือกบุ คลากรสายสนั บ สนุ น ให้ เป็ นพนักงานมหาวิทยาลั ยสายสนับสนุนที่ได้รับค่าจ้างจากงบประมาณ
แผ่นดิน
๓. รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอที่ประชุม เมื่อ
บุคลากรตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยยื่นลาออก มหาวิทยาลัยมีเกณฑ์การเปิดรับสมัครบุคลากรในตาแหน่ง ที่ว่า
งอย่างไร
น.ส.ศิ ริ ว รรณ สุ ข แซว กรรมการ น าเรีย นที่ ป ระชุ ม กรณี บุ ค ลากรต าแหน่ งพนั ก งาน
มหาวิทยาลัยลาออก ทางมหาวิทยาลัยจะดาเนินการตรวจสอบกรอบอัตรากาลัง เพื่อเปิดรับสมัครบุคลากรทดแทน
ตาแหน่งที่ว่าง
๔. น.ส.กมลรัตน์ ยอดหาญ กรรมการ นาเสนอที่ประชุม ความชัดเจนเกี่ยวกับการกาหนดแถบ
สีอินธนู ในการแต่งกายเครื่องแบบราชการ (ชุดกากี) และการแต่งกายเครื่องแบบพิธีการ (ชุดปกติขาว) ที่แตกต่าง
กับการกาหนดแถบสีอินธนูของข้าราชการ

-๖ว่าที่ ร.ต.หญิง เพียงใจ เสือเอก กรรมการ นาเรียนที่ประชุม มหาวิทยาลัยได้กาหนดแบบ
แถบสีอินธนู เครื่องหมาย การแต่งกายของพนักงานมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยเครื่องแบบ
เครื่องหมาย ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒
๕. รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอที่ประชุม เพื่อให้
การปฏิบัติงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีโครงสร้างการบริหารงานและการ
ดาเนินงานที่ชัดเจน จึงขอแต่งตั้งกรรมการในตาแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
๕.๑ ผศ.ดร.ทัศพร
ชูศกั ดิ์
รองประธาน คนที่ ๑
๕.๒ อ.ชัยวุฒิ
เทโพธิ์
รองประธาน คนที่ ๒
๕.๓ ผศ.ฐาปนา
จ้อยเจริญ
ฝ่ายประสานงาน
๕.๔ ผศ.ชวาลา
ละวาทิน
ฝ่ายประสานงาน
๕.๕ ผศ.ดร.ณพัฐอร
บัวฉุน
ฝ่ายประสานงาน
๕.๖ อ.ณัฐพล
สิทธิพราหมณ์ ฝ่ายประสานงาน
๕.๗ น.ส.ศิริวรรณ
สุขแซว
ฝ่ายประสานงาน
๕.๘ นายมานพ
สุขสุเดช
ฝ่ายประสานงาน
๕.๙ น.ส.กมลรัตน์
ยอดหาญ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
๕.๑๐ นายแทนคุณ
วงค์ษร
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
๕.๑๑ อ.ดร.นิติกร
อ่อนโยน
กรรมการและเลขานุการ
๕.๑๒ ว่าที่ ร.ต.หญิง เพียงใจ
เสือเอก
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ที่ประชุม รับทราบ
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ แจ้งกาหนดการประชุมสภา
คณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้อง สสร.
๓๐๒ ชั้น ๓ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ และกล่าวปิดประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๑๕ น.
นายตฤณพิสิษฐ์ พันธ์นาเหนือ
ผู้จดรายงานการประชุม
อ.ดร.นิติกร อ่อนโยน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

