รายงานการประชุม
สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓
วันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ หอนิทัศน์ราชภัฏ ชั้น ๒ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้
------------------------------------------------------รายนามผู้มาประชุม
๑. รศ.ดร.อรสา
๒. ผศ.ดร.ทัศพร
๓. ผศ.ฐาปนา
๔. ผศ.ดร.ณพัฐอร
๕. น.ส.ศิริวรรณ
๖. น.ส.กมลรัตน์
๗. นายมานพ
๘. นายแทนคุณ
๙. ผศ.ดร.นิติกร
๑๐. ว่าที่ ร.ต.หญิง เพียงใจ

จรูญธรรม
ชูศักดิ์
จ้อยเจริญ
บัวฉุน
สุขแซว
ยอดหาญ
สุขสุเดช
วงค์ษร
อ่อนโยน
เสือเอก

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามผูไ้ ม่มาประชุม
๑. อ.ดร.ชัยวุฒิ
๒. ผศ.ชวาลา
๓. อ.ณัฐพล

เทโพธิ์
ละวาทิน
สิทธิพราหมณ์

รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ

ติดภารกิจ
ลาป่วย
ติดภารกิจ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
รศ.ดร.อรสา จรู ญ ธรรม ประธานสภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ ได้ ต รวจสอบ
คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุม จึงขอเพิ่มวาระการประชุม
ระเบี ย บวาระที่ ๕ เรื่ อ งเสนอเพื่ อ พิ จ ารณา ระเบี ย บวาระที่ ๕.๔ (ร่ า ง) ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถัมภ์ จั งหวัดปทุมธานี ว่าด้ว ยมาตรฐานภาระงานตามวัตถุประสงค์ ข อง
มหาวิทยาลัย (OKRs) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และกล่าวเปิดประชุมพร้อมดาเนินการตามระเบียบวาระ
การประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑. ขอแสดงความเสียใจกับ อ.ณัฐพล สิทธิพราหมณ์ กรรมการ ที่บิดาถึงแก่กรรม โดยมอบ
น.ส.กมลรัตน์ ยอดหาญ กรรมการ ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหาพวงหรีด
๒. การเข้ า ร่ ว มการประชุ ม สั ม มนาทางวิ ช าการ เรื่ อ ง “บทบาทสภาคณาจารย์ แ ละ
ข้าราชการในการส่งเสริมการพัฒนาอุดมศึกษาไทย” และการประชุม ที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) สมัยสามัญประจาปี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลั ย ราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมสั มมนา
ดังกล่าว จานวน ๙ ราย

๒
๓. อ.ดร.ชั ย วุ ฒิ เทโพธิ์ รองประธาน ขอลาประชุ ม สภาคณาจารย์ และข้ า ราชการ
ระหว่างเดือนพฤศจิ กายน และเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จานวน ๒ ครั้ง เนื่องจากเข้ารับการฝึก อบรม
จิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจา” รุ่นที่ ๕ ประจาปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๒๙
ธัน วาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ โรงเรี ย นจิ ตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ กองพันฝึ กส่ ว นหลั ง เขตพระราชฐานในพระองค์ ๙๐๔ วิภาวดีฯ กรุงเทพมหานคร
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
รศ.ดร.อรสา จรู ญ ธรรม ประธานสภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ น าเสนอ รายงาน
การประชุ ม สภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ ครั้ ง ที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ ๒๑ ตุ ล าคม พ.ศ. ๒๕๖๓
จานวน ๕ หน้า
คณะกรรมการพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. หน้ าที่ ๑ บรรทัดที่ ๙ รายนามผู้ มาประชุม “๓. อ.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ กรรมการ” แก้ไข
ข้อความเป็น “อ.ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ รองประธาน”
๒. หน้าที่ ๒ ข้อ ๓.๑ บรรทัดที่ ๑๗ “ที่ประชุม รับทราบ การขอเพิ่มวงเงินสวัสดิการยืดหยุ่น
ของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมี ” แก้ไขข้อความเป็น “มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้เสนอเรื่องการขอเพิ่มวงเงิน
สวัสดิการยืดหยุ่นของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมี”
๓. หน้าที่ ๔ ข้อ ๕.๒ ข้อสังเกต ข้อบังคับการสรรหาคณบดี บรรทัดที่ ๑๑ “๒. อ.ชัยวุฒิ เทโพธิ์
” แก้ไขข้อความเป็น “๒. อ.ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์...” บรรทัดที่ ๑๔ “๔. ผศ.ฐาปนา จ้อยเจริญ คณะวิทยาการจัดการ”
แก้ไขข้อความเป็ น“๔. ผศ.ฐาปนา จ้อยเจริญ คณะครุศาสตร์ ” และให้เพิ่มข้อความ “๙. ผศ.ชวาลา ละวาทิน
กรรมการ คณะวิทยาการจัดการ”ต่อจากข้อความ “๘. น.ส.กมลรัตน์ ยอดหาญ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ”
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓
โดยปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ความคืบหน้าสวัสดิการยืดหยุ่นของพนักงานมหาวิทยาลัย
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเรียนที่ประชุมดังนี้
ตามที่ ป ระชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๖๓ ผศ.ชวาลา ละวาทิน กรรมการ นาเสนอ ข้อมูลงบประมาณกองทุนสวัสดิการจากการประมาณการ
เบื้องต้น ในการเพิ่มงบประมาณสวัสดิการยืดหยุ่นสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย จากกองทุนสวัสดิ การพนักงาน
มหาวิทยาลัยจากเดิมวงเงิน จานวน ๖,๐๐๐ บาท เพิ่มวงเงิน เป็นเงินจานวน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือ เป็นเงิน
จ านวน ๑๒,๐๐๐ บาท และจั ดทาหนั งสื อเสนอผู้ บริห ารมหาวิ ทยาลั ย เพื่ อ พิจ ารณา เพื่อนาเข้าที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.) นั้น โดยในคราวประชุมสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติเห็ นชอบการขอเพิ่มวงเงิน
สวัสดิการยืดหยุ่นของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีข้ อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยชี้แจงรายละเอียดการเบิกจ่าย
สวัสดิการ แบบเปิดเผย อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง เพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัยทราบ
ในการนี้ สภาคณาจารย์และข้าราชการ มอบหมายให้ ผศ.ดร.นิติกร อ่อนโยน กรรมการ
และเลขานุการ และประสานร่วมกับ อ.ณัฐพล สิทธิพราหมณ์ กรรมการ ดาเนินการจัดทาหนังสือการขอเพิ่ม

๓
วงเงินสวัสดิการยืดหยุ่นของพนักงานมหาวิทยาลัย จากวงเงินเดิม ๖,๐๐๐ บาท เพิ่มวงเงินเป็น ๑๒,๐๐๐ บาท
เสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่ อพิจารณา และนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงาน
มหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.) ในลาดับต่อไป
ที่ประชุม รับทราบ
๓.๒ ความคืบหน้าการเกษียณอายุราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเรียนที่ประชุม ดังนี้
ตามที่ประชุ มสภาคณาจารย์ และข้าราชการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการมีมติเห็นชอบ ข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาบางส่วน ในข้อ ๒๑ วรรคหนึ่ง
ของข้อ บัง คับ สภามหาวิท ยาลัย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถัม ภ์ จัง หวัด ปทุม ธานี ว่า ด้ว ย
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ กรณีการสิ้นสุดสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย กรณีการเกษียณอายุราชการ อายุ ๖๐ ปี ให้ เ ป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น กั บ การนั บ วั น เกษี ย ณอายุ ข้ า ราชการของข้ า ราชการ
โดยมอบหมายให้ อ.ณัฐพล สิ ทธิพราหมณ์ กรรมการ ดาเนินการจัดทาหนังสื อเสนอผู้ บริหารมหาวิทยาลัย
พิจารณา นั้น
ในการนี้ ประธานสภาคณาจารย์ และข้ าราชการ จะด าเนิ นการประสานกั บ อ.ณั ฐ พล
สิทธิพราหมณ์ กรรมการ โดยจะนาเข้าที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในคราวต่อไป
ที่ประชุม รับทราบ
๓.๓ ความคืบหน้าข้อสังเกต ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมายของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเรียนที่ประชุม ดังนี้
ตามที่การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการมีมติเห็ นชอบ ตารางเปรียบเทียบแบบอินทรธนูแข็งส าหรับเครื่องแบบพิธีการ
แบบข้าราชการ แบบตามข้อบังคับฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแบบที่เสนอ โดยมอบ ว่าที่ ร.ต.หญิง เพียงใจ เสือเอก
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ เป็นผู้นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในการ
ประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น เนื่องจากเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกับ
ผู้ประสานงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) เกี่ยวกับการบรรจุประเด็นดังกล่าวเป็น
ระเบียบวาระการประชุม และการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมกับผู้นาเสนอ จึงได้ประสานให้ถอนระเบียบวาระการ
ประชุมดังกล่าว
ขณะนี้ว่าที่ ร.ต.หญิง เพียงใจ เสือเอก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ดาเนินการประสาน
งานด้วยวาจากับผู้ประสานงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ก.บ. เกี่ยวกับการบรรจุระเบียบ
วาระการประชุ ม และการจั ด ส่ ง หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม เรี ย บร้ อ ยแล้ ว โดยจะน าเสนอประเด็ น ดั ง กล่ า ว
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในครั้งถัดไป
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
- ไม่มี –

๔
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ ข้อบังคับการสรรหาคณบดีและผู้อานวยการสานัก
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเรียนที่ประชุม ดังนี้
ในคราวประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้นาเสนอกรณีศึกษาการสรรหาคณบดีของมหาวิทยาลัยรามคาแหง เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
วิธีก ารสรรหาอธิก ารบดีม หาวิท ยาลัย รามคาแหง โดยที่ป ระชุม มีม ติ เห็น ชอบ ให้ค ณะกรรมการทุกท่าน
ศึกษารายละเอียดระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรณีการสรรหาคณบดีของมหาวิทยาลัย นั้น
ขณะนี ้ค ณะกรรมการได้ศึก ษาข้อ มูล เกี่ย วกับ หลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีก ารสรรหาคณบดี
เรีย บร้อยแล้ว โดย น.ส.ศิริวรรณ สุขแซว กรรมการ นาเสนอ ตารางเปรียบเทียบรูปแบบข้อบังคับวิธีการ
สรรหาคณบดีโ ดยสรุป จากมหาวิท ยาลัย ต่า ง ๆ ประกอบดัว ยมหาวิท ยาลัย ราชัฏ อุบ ลราชธานี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ นครศรีธ รรมราช มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ นครราชสีม า มหาวิท ยาลัย รามค าแหง อีก ทั ้ง
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการสรรหา
คณบดี พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แ ก้ไ ขเพิ่ม เติม (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และข้อ บัง คับ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้ว ย คุณสมบัติและวิธีการสรรหาผู้อานวยการ
สถาบัน สานัก ศูน ย์ หรือหัว หน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยสรุปประเด็นพอสังเขป ได้จานวน ๖ รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ ๑
๑. บุคลากรสังกัดคณะเสนอชื่อ ผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดี ให้กับคณะกรรมการ
สรรหาคณบดี โดยว ิธีการหยั่งเสียง
๒. คณะกรมการสรรหาคณบดี พิจ ารณากลั ่น กรอง ตรวจสอบประวัต ิแ ละ
คุณสมบัติผู้ถูกเสนอชื่อ เพื่อทาบทาม การตอบรับหรือปฏิเสธการทาบทาม
๓. คณะกรรมการสรรหาคณบดี พิจารณาผู้ถูกเสนอชื่อให้มีจานวนไม่เกิน ๓ คน
และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
๔. คณะกรรมการสรรหาคณบดี พิจารณากลั่นกรองผู้ถูกเสนอชื่อ ให้เหลือ ๑ คน
เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง
๕. สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดี
รูปแบบที่ ๒
๑. สมัครด้วยตนเองทั้งบุคคลภายใน และบุคคลภายนอก
๒. คณะกรรมการสรรหาคณบดี พิจ ารณากลั ่น กรอง ตรวจสอบประวัต ิแ ละ
คุณสมบัติ ผู้สมัคร เพื่อเสนสภามหาวิทยาลัย พิจารณาแต่งตั้ง
๓. สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดี
รูปแบบที่ ๓
๑. บุค ลากรสัง กัด คณะเสนอชื่อ ผู ้ส มควรดารงตาแหน่ง คณบดี หรือ สมัค รด้ว ย
ตนเองทั้งบุคคลภายใน และบุคคลภายนอก
๒. คณะกรรมการสรรหาคณบดี พิจ ารณาผู ้ส มควรดารงตาแหน่ง คณบดี ให้มี
จานวนอย่างน้อย ๒ คน แต่ไม่เกิน ๓ คน เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง
๓. สภามหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดี

๕
รูปแบบที่ ๔
๑. บุค ลากรสัง กัด คณะเสนอชื่อ ผู ้ส มควรดารงตาแหน่ง คณบดี หรือ สมัค รด้ว ย
ตนเอง ให้กับคณะกรรมการสรรหาคณบดี
๒. คณะกรรมการสรรหาคณบดี พิจารณาชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดี ให้มี
จานวนอย่างน้อย ๒ คน
๓. สภามหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดี
รูปแบบที่ ๕
๑. เปิด รับ สมัค รผู ้ส มควรด ารงต าแหน่ง คณบดี ทั ้ง บุค คลภายใน และ
บุคคลภายนอก
๒. บุค ลากรสัง กัด คณะเสนอชื่อ ผู ้ส มควรดารงตาแหน่ง คณบดี หรือ สมัค รด้ว ย
ตนเองทั้งบุคคลภายใน
๓. หลัก เกณฑ์ก ารให้ค ะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน โดยแบ่ง ออกเป็น ๓ ส่ว น คือ
๑) คะแนนการเลือกตั้ง ไม่เกิน ๒๐ คะแนน ๒) ความรู้ ความสามารถ ๓๐ คะแนน ๓) การตอบคาถาม
จากคณะกรรมการ ไม่น้อยกว่า ๕๐ คะแนน
๔. คณะกรรมการสรรหาคณบดี สรุปผลคะแนนและรวบรวมข้อมูล ผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดี ที่มีคะแนนสูงสุด เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา จานวนไม่เกิน ๓ รายชื่อ
๕. สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดี
รูปแบบที่ ๖
๑. บุคลากรสังกัดคณะเสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดี ให้กับคณะกรรมการ
สรรหาคณบดี โดยว ิธีการเลือกตั้ง
๒. สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดี
คณะกรรมการพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดั งนี้
๑. ควรเปิด รับ สมัค รผู ้ที ่ป ระสงค์จ ะด ารงต าแหน่ง คณบดี โดยบุค คลภายใน และ
บุคคลภายนอก สามารถลงชื่อสมัครได้ด้วยตนเอง
๒. ควรให้บ ุค ลากรในหน่ว ยงานเสนอชื ่อ ผ ู้ส มควรดารงตาแหน่งคณบดี ด้ว ยวิธีการ
หยั่งเสียง และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
๓. ควรให้ค ณะกรรมการสรรหาคณบดีพิจ ารณากลั่น กรองคุณ สมบัติ พร้อ มรวบรวม
รายชื่อผู้สมัคร และทาบทามผู้สมัคร
๔. ควรประกาศรายชื ่อ ผู ้ต อบรับ การทาบทามและให้ บ ุค ลากรภายในหน่ว ยงาน
ลงคะแนนหยั่งเสียงผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดี
๕. กรรมการที่ม าจากคณะที่มีก ารสรรหาคณบดีจานวนสามคน ควรประกอบด้ว ย
ประธานกรรมการบริห ารหลัก สูต ร ตัว แทนอาจารย์จานวนสองคน ตัว แทนพนัก งานมหาวิท ยาลัย สาย
วิชาการจานวนหนึ่งคน ตัวแทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนจานวนหนึ่งคน
๖. ควรกาหนดวิธีการคิดคานวณคะแนน เป็น ๒ ส่วน โดยส่วนแรกคานวณจากการหยั่ง
เสีย งของบุคคลภายในหน่วยงาน ร้อยละ ๕๐ ส่ว นที่ส องคานวณจากการแสดงวิสัยทัศน์ การตอบคาถาม
ร้อยละ ๕๐
๗. ควรเปิดเผยรายชื่อและคะแนนสูงสุด ของผู้ส มควรดารงตาแหน่งคณบดี จากการ
คานวณคะแนนทั้งสองส่วนรวมเป็น ร้อยละ ๑๐๐ ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

๖
๘. กรณีก ารสรรหาผู้อานวยการสถาบัน สานัก ศูน ย์ หรือ หัว หน้า ส่ว นราชการทหรือ
หัว หน้า หน่ว ยงานที่เ รีย กชื่อ อย่า งอื่น ที่มีฐ านะเทียบเท่า คณะ ให้ค ณะกรรมการศึก ษาข้อ มูล เพิ่ม เติมจาก
หน่วยงานราชการอื่น และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
มติที่ประชุม เห็นชอบ คณะกรรมการมีมติร่วมกันดังนี้
๑. ข้อ เสนอแนะของคณะกรรมการเกี ่ ย วกับ การปรับ แก้ไ ขเนื ้อ หาบางส่ว น
ตามข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ และข้อ ๙ ในข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถัม ภ์ จัง หวัด ปทุม ธานี ว่า ด้ว ยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยให้ค ณะกรรมการศึก ษาข้อ มูล
เพิ่มเติมพร้อมนาเสนอต่อที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการในครั้งถัดไป
๒. มอบคณะกรรมการทุก ท่า นศึก ษาข้อ มูล เพิ่ม เติม เกี่ย วกับ การสรรหาผู้อานวยการ
สถาบัน สานัก ศูน ย์ หรือหัว หน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ โดยให้นาเสนอต่อที่ประชุม สภาคณาจารย์และข้าราชการในครั้งถัดไป
๕.๒ การปรับปรุงเว็บไซต์สภาคณาจารย์และข้าราชการ
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเรียนที่ประชุม ดังนี้
ด้ว ยสภาคณาจารย์แ ละข้า ราชการ ได้ดาเนิน การจัด ทาเว็บ ไซต์ส ภาคณาจารย์แ ละ
ข้า ราชการ เพื ่อ เผยแพร่ป ระชาสัม พัน ธ์ก ิจ กรรม ข่า วสาร และข้อ มูล ต่า ง ๆ ของคณะกรรมการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ ให้บุคคลทั่วไปรับทราบ นั้น
นายแทนคุณ วงค์ ษ ร กรรมการ นาเสนอ ขณะนี้ก ารปรับ ปรุง รายละเอีย ด เนื้ อ หา
ในเว็บ ไซต์ส ภาคณาจารย์แ ละข้า ราชการไม่เ ป็น ปัจ จุบัน และรูป แบบการนาเสนอไม่ทัน สมัย เท่า ที่ค วร
จึงเสนอต่อที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพื่อพิจารณา
คณะกรรมการพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ควรปรับปรุงรูปแบบเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน เช่น รูปภาพคณะกรรมการ รูปกิจกรรม
ต่าง ๆ ข้อมูลและข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นต้น
๒. ควรปรับปรุงรูปแบบการนาเสนอเว็บไซต์ให้ทันสมัย
มติที่ประชุม เห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์สภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยมอบ
นายแทนคุณ วงค์ษร กรรมการ ดาเนินการ
๕.๓ การสร้ า งที่ นั่ ง พั ก รอรถประจ าทางและการเพิ่ ม จ านวนรถประจ าทางภายใน
มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเรียนที่ประชุม ดังนี้
ด้วยมหาวิทยาลั ยให้ บริการรถรางภายในมหาวิทยาลั ย เพื่ออานวยความสะดวกส าหรั บ
บุคลากรและนักศึกษาในการสัญจรภายในมหาวิทยาลัย นั้น โดยในปัจจุบันมหาวิทยาลัย ยังไม่มีป้ายรอรถราง
จุดรอรถ ที่นั่งพักคอยและระยะเวลาการให้บริการต่อรอบที่ชัดเจน สาหรับในช่วงเวลาเร่งด่วนจานวนรถรางไม่
เพียงพอสาหรับการให้บริการ ทาให้มีจานวนบุคลากรและนักศึกษายืนรอรถรางจานวนมาก มหาวิทยาลัยมี
นโยบายหรือแนวทางในการดาเนินในประเด็นดังกล่าวหรือไม่อย่างไร จึงนาเรียนที่ประชุมสภาคณาจารย์
และข้าราชการเพื่อพิจารณา

๗
คณะกรรมการพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. มหาวิทยาลัย มีแนวทางในการดาเนินการจัดทาป้ายรอรถราง จุดจอดรถ และที่นั่ง
พักคอย ในขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการออกแบบรูปแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยสีเขียว
๒. มหาวิทยาลัยควรแจ้งระยะเวลาการให้บริการต่อรอบให้ชัดเจน
มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้จัดทาหนังสือเสนอแนะมหาวิทยาลัยในการจัดทาป้ายรอรถราง
จุดรอรถ ที่นั่งพักคอยและระยะเวลาการให้บริการต่อรอบ
๕.๔ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุ ม ธานี ว่ า ด้ ว ยมาตรฐานภาระงานตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ( OKRs) ปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔
รศ.อร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเรียนที่ประชุม ดังนี้
เพื่อให้การคิดภาระงานตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย (OKRs) ของผู้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
มี ค วามเหมาะสม ประกอบกั บ ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์
จังหวัดปทุมธานี เรื่อง วิธีคิดภาระงานของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ และเป็นไปตาม (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ว่ า ด้ ว ยมาตรฐานภาระงานตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ( OKRs)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ... จึงเสนอต่อที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพื่อพิจารณา
คณะกรรมการพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. คณะกรรมการควรติดตามความคืบหน้า ของ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย ราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรม-ราชูป ถั มภ์ จั งหวัดปทุมธานี ว่าด้ว ยมาตรฐานภาระงานตามวั ตถุ ประสงค์ ข อง
มหาวิทยาลัย (OKRs) ปีงบประมาณ พ.ศ. ...
๒. คณะกรรมการควรศึก ษาเกณฑ์ก ารค านวณภาระงานตาม วัต ถุป ระสงค์ข อง
มหาวิทยาลัย ระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ
มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบคณะกรรมการทุกท่านศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการ
คานวณภาระงานตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตาม
เอกสารแนบท้ายใน (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย (OKRs) ปีงบประมาณ พ.ศ. … พร้อมติดตาม
ความคืบหน้าจากมหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ รศ.ดร.อรสา จรู ญ ธรรม ประธานสภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ มอบหมาย
คณะกรรมการทุ ก ท่ า นติ ด ตามความคื บ หน้ า ประเด็ น ต่ า ง ๆ ที่ เ สนอมหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณา โดยมอบ
ผศ.ดร.นิ ติ ก ร อ่ อ นโยน กรรมการและเลขานุ ก าร ด าเนิ น การจั ด ท าหนั ง สื อ ติ ด ตามความคื บ หน้ า

๘
๕.๒ รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กาหนดการจัดประชุม
สภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ ในวันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิต ๔๐๙ ชั้น ๔ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
ที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.
นายตฤณพิสิษฐ์ พันธ์นาเหนือ
ผู้จดรายงานการประชุม
ผศ.ดร.นิติกร อ่อนโยน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

