รายงานการประชุม
สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓
วันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ๔๐๙ ชั้น ๔ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
------------------------------------------------------รายนามผู้มาประชุม
๑. รศ.ดร.อรสา
๒. ผศ.ดร.ทัศพร
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. ผศ.ดร.นิติกร
๑๒. ว่าที่ ร.ต.หญิง เพียงใจ

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

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามผูไ้ ม่มาประชุม
๑. อ.ดร.ชัยวุฒิ

เทโพธิ์

รองประธาน

ติดภารกิจ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๔๔ น.
รศ.ดร.อรสา จรู ญ ธรรม ประธานสภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ ได้ ต รวจสอบ
คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุม จึงกล่าวเปิดประชุม และ
ดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑. การเข้าร่วมประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.)
ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีคณะกรรมการเข้าร่วมการ
ประชุมดังกล่าว จานวน ๙ ราย ทั้งนี้ ขอหารือคณะกรรมการที่ เข้าร่วมการประชุมอีกครั้งภายหลังการประชุม
เสร็จสิ้น
๒. รายงานผลการดาเนินงานเกี่ยวกับสวัสดิการยืดหยุ่น สภาคณาจารย์และข้าราชการ
ดาเนินการจัดทาบันทึกเสนออธิการบดี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการพนั กงาน
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณากรณีการปรับเพิ่มงบประมาณสวัสดิการยืดหยุ่นจากวงเงินเดิม รายละ ๖,๐๐๐ บาท
ต่อปี เพิ่มเป็นวงเงิน รายละ ๑๒,๐๐๐ บาทต่อปี ทั้งนี้อธิการบดีสั่งการให้นาเข้ากองทุนสวัสดิการพิจารณา
โดยมอบ ผศ.ชวาลา ละวาทิน กรรมการ ติดตามความคืบหน้า

๒
๓. การสรุปผลการดาเนินงานของคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมอบ ผศ.ดร.นิ ติ ก ร อ่ อ นโยน กรรมการและเลขานุ ก าร ด าเนิ น การจั ด ท าหนั ง สื อ เพื่ อ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยทราบ
๔. รายงานผลการดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดทาที่นั่งพักผู้โดยสารรถประจาทางภายใน
มหาวิทยาลัย สภาคณาจารย์และข้าราชการดาเนินการจัดทาบันทึกเสนออธิการบดีพิจารณา เพื่ออานวยความ
สะดวกให้ แก่นั กศึกษาและบุ คลากรในมหาวิทยาลั ย ทั้งนี้อธิการบดี สั่ งการมอบ ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย
รองอธิการบดี ดาเนินการ โดยมอบ ผศ.ดร.นิติกร อ่อนโยน กรรมการและเลขานุการ ติดตามความคืบหน้า
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
รศ.ดร.อรสา จรู ญ ธรรม ประธานสภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ น าเสนอ รายงาน
การประชุมสภาคณาจารย์ และข้าราชการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
จานวน ๘ หน้า
คณะกรรมการพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
หน้า ๕ บรรทัดที่ ๓๑ “๕. กรรมการที่มาจากคณะที่มีการสรรหา ...” แก้ไขข้อความเป็น
“๕. องค์ประกอบกรรมการที่มาจากคณะที่มีการสรรหา ...”
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓
โดยปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ความคืบหน้าการปรับปรุงเว็บไซต์ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเรียนที่ประชุมดังนี้
ในคราวประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์สภาคณาจารย์และข้าราชการ เพื่อเผยแพร่
ประชาสั ม พั น ธ์ กิ จ กรรม ข่ า วสาร และข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ ของคณะกรรมการสภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ
ให้บุคคลทั่วไปรับทราบ โดยมอบนายแทนคุณ วงค์ษร กรรมการ ดาเนินการนั้น
นายแทนคุณ วงค์ษร กรรมการ นาเสนอ ขณะนี้เว็บไซต์สภาคณาจารย์และข้าราชการ อยู่
ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงรูปแบบ เนื้อหา ข้อมูลและระบบการร้องเรียน ให้เป็นปัจจุบันและมีความ
ทันสมัย โดยจะนาเสนอต่อที่ประชุมครั้งถัดไป
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
- ไม่มี –
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

๓
วิธีก ารสรรหาอธิก ารบดีม หาวิท ยาลัย รามคาแหง โดยที่ป ระชุม มีม ติ เห็น ชอบ ให้ค ณะกรรมการทุกท่าน
ศึกษารายละเอีย ดระเบีย บกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรณีการสรรหาคณบดีของมหาวิทยาลัย และในคราว
ประชุม สภาคณาจารย์แ ละข้า ราชการ ครั ้ง ที ่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื ่อ วัน ที ่ ๑๘ พฤศจิก ายน พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะกรรมการมีม ติร ่ว มกัน โดยให้ค ณะกรรมการทุก ท่า นศึก ษาข้อ มูล เพิ่ม เติม เกี่ย วกับ การ ปรับ แก้ไ ข
เนื้อหาบางส่วนตามข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ และข้อ ๙ ในข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูป ถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้ว ยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๒ และศึกษาข้อมูล เพิ่มเติม
เกี่ย วกับ การสรรหาผู้อานวยการสถาบัน สานัก ศูน ย์ หรือ หัว หน้า ส่ว นราชการหรือ หัว หน้า หน่ว ย งานที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ นั้น เพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาบางส่วน
ในข้อบังคับดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดั งนี้
๑. เนื่องจาก อ.ณัฐ พล สิทธิพราหมณ์ กรรมการ อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
โดยมีเสนอแนะให้นาเสนอต่อที่ประชุมในครั้งถัดไป
๒. เสนอแนะให้ดาเนินการจัดทาประชาพิจารณ์เพื่อรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยก่อน เกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาบางส่วนในข้อบังคับสภามหาวิทยาลั ย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๒
มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบอ.ณัฐพล สิทธิพราหมณ์ กรรมการ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมการ
ปรับ ปรุงแก้ไขเนื้อหาบางส่ว นในข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยนาเข้าที่ประชุมในครั้งถัดไป
๕.๒ (ร่ า ง) ปฏิ ทิ น ก าหนดการประชุ ม สภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ ประจ าปี
พ.ศ. ๒๕๖๔
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเรียนที่ประชุม ดังนี้
เพื่อให้การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปอย่าง
ต่อ เนื ่อ ง บัง เกิด ผลดีต่อ การปฏิบ ัติง านของมหาวิท ยาลัย จึง เสนอ (ร่า ง) ปฏ ิทินกาหนดการประชุมสภา
คณาจารย์และข้าราชการ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
กาหนดการประชุมหากมีการเปลี่ยนแปลงควรพิจารณาตามความเหมาะสมพร้อมแจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม เห็นชอบ ปฏิทินกาหนดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๖๔
๕.๓ ประกาศคณะกรรมการกองทุ น พั ฒ นานั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการรับจ่ายเงินของกองทุน
พัฒนานักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓
อ.ณัฐพล สิทธิพราหมณ์ กรรมการ นาเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้
ในคราว ประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารคณะ มนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
คณะกรรมการมี ข้ อ สั ง เกต ตามประกาศคณะกรรมการกองทุ น พั ฒ นานั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการรับจ่ายเงินของกองทุนพัฒนา

๔
นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๔ ข้อ ๗ เกณฑ์การขอรับเงินสนับสนุน ประเด็นข้อ ๗.๒ “ให้หน่วยงานต้นสังกัด
ของนักศึกษาทาหนังสือในต้นภาคการศึกษาที่ ๒ เปิดรับให้นักศึกษาสมัครขอรับการสนับสนุนและทาบันทึก
ข้อความยื่นต่อมหาวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบจากคณบดี กรณีที่มีนักศึกษาหลายคณะในผลงานใดผลงาน
หนึ่ ง ให้ คณะใดคณะหนึ่ ง เป็ น ผู้ ดาเนิ น การได้ หากเป็นการส่ งผลงานในนามมหาวิทยาลั ย ให้ กองพัฒ นา
นักศึกษาเป็นต้นเรื่องทาหนังสือขอรับการสนับสนุน ” โดยมีประเด็นข้อสังเกตกรณีนักศึกษาที่ทาผลงาน เป็น
นักศึกษาระดับชั้นปีที่ ๔ จะทาผลงานได้ต้องผ่านการฝึกประสบการณ์แล้ว ซึ่งใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานจนใกล้
จบภาคการศึกษา ซึ่งคาดว่าอาจไม่สามารดาเนินการได้ทันตามกาหนดของประกาศดังกล่าวได้ทันเวลา ในการนี้
มหาวิทยาลัยสามารถให้นักศึกษาระดับชั้นปีที่ ๔ หรือคณะ ยื่นเสนอหัวข้อผลงานวิจัยที่อยู่ระหว่างการตีพิมพ์
หรือจานวน ผู้ขอเบิกเงินสนับสนุน เพื่อขอเบิกเงินสนับสนุนตามประกาศได้หรือไม่ อย่างไร จึงนาเสนอต่อที่
ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
คณะควรดาเนินการตามประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการรับจ่ายเงินของ
กองทุนพัฒนานักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยต้องมีการวางแผนการดาเนินงาน ซึ่งขณะนี้คณะวิทยาการจัดการ
แจ้งจานวนผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ขอรับทุนสนับสนุนการนาเสนอในงานประชุมวิชาการต่อมหาวิทยาลัย
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ว่าที่ ร.ต.หญิง เพียงใจ เสือเอก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ในฐานะปฏิบัติหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา ประชาสัมพันธ์ให้คณะ/วิทยาลัย ทราบ เพื่อดาเนินการให้เป็นไปตาม
ประกาศ เพื่อรักษาสิทธิของนักศึกษาขณะมีสภาพเป็นนักศึกษาในการขอรับเงินสนับสนุนการนาเสนอผลงาน
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ อ.ณัฐพล สิทธิพราหมณ์ กรรมการ นาเสนอ ตามที่การประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเริ่มใช้เกณฑ์การประเมินตามประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานตามวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย (OKRs) เริ่มใช้เกณฑ์การประเมินดังกล่าวเมื่อไหร่ อย่างไร
รศ.ดร.อรสา จรู ญธรรม ประธานสภาคณาจารย์ และข้ าราชการ ชี้ แจง เบื้ องต้ น
ดาเนินการปรึกษาหารือด้วยวาจากับผู้บริหาร เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินดังกล่าว โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการ
กาหนดเกณฑ์ให้มีความชัดเจน และเมื่อมีความคืบหน้าแล้วจะนาเข้าที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการต่อไป
๖.๒ รศ.ดร.อรสา จรู ญ ธรรม ประธานสภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ เชิ ญ ชวน
คณะกรรมการมอบกระเช้าให้กับอธิการบดี เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมอบ น.ส.กมลรัตน์ ยอด
หาญ กรรมการ ดาเนินการจัดหากระเช้า
๖.๓ ว่าที่ ร.ต.หญิง เพียงใจ เสือเอก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ นาเสนอ กิจกรรม
มอบทุนสนับสนุนนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียง ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องภายใต้โครงการพัฒนาทักษะที่จาเป็นต่อการ
ดาเนินชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ งบประมาณจัดสรรประจาปีของกองพัฒนานักศึกษา จานวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท
รายการสนับสนุนผลงานนักศึกษาที่มีผลงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ระดับชาติ เป้าหมาย ๙
ผลงาน (คณะละ ๑ ผลงาน) เป็นเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท สนับสนุนการนาเสนอผลงานระดับชาติและค่าลงทะเบียน
เป้าหมาย ๘๐ ผลงาน (ทุกคณะ) เป็นเงิน ๓๓๐,๐๐๐ บาท สนับสนุนผลงานการประกวดแข่งขันทางด้าน
วิ ช าการ วิ ช าชี พ กี ฬ า การสร้ า งนวั ต กรรมใหม่ และอื่ น ๆ ระดั บ ชาติ เป้ า หมาย ๙ ผลงาน

๕
เป็นเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพิ่มเติมการสนับสนุนงบประมาณให้นักศึกษาที่จะเข้าร่วม
การประกวดหรือแข่งขัน ในระดับชาติ หรือนานาชาติ ค่าเป้าหมาย ๙ ผลงาน (คณะละ ๑ ผลงาน) เป็นเงิน
๙๐,๐๐๐ บาท การพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการรับจ่ายเงิน ของ
กองทุนพัฒนานักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ และมติที่ประชุคณะกรรมการกองพัฒนานักศึกษา
นายแทนคุณ วงษ์อร กรรมการ เสนอแนะควรกาหนดจานวนค่าเป้าหมายให้เป็นไป
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ว่าที่ ร.ต.หญิง เพียงใจ เสื อเอก กรรมการและผู้ ช่ว ยเลขานุการ ชี้แจง กิจกรรม
ดังกล่าวใช้งบประมาณประจาปีของกองพัฒนานักศึกษาในการดาเนินการ การกาหนดค่าเป้าหมายนี้ คานวณ
จากผลงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา อีกทั้งแต่ละคณะจะมีค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัยที่กาหนดให้ดาเนินการ
กิจกรรมนี้จึงเป็นกิจกรรมเพื่อสนับสนุนนักศึกษาให้จัดทาผลงาน และเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่
นักศึกษา หากมีจานวนผลงานมากกว่าจานวนงบประมาณที่กาหนดไว้ กองพัฒนานักศึกษาสามารถขออนุมัติ
เงินจากกองทุนพัฒนานักศึกษาต่อไป ทั้งนี้จะขอเผยแพร่กิจกรรมให้ทุกคณะ/วิทยาลัย รับทราบโดยทั่วกัน
๖.๔ รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กาหนดการจัดประชุม
สภาคณาจารย์ และข้าราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ในวันพุธที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิต ๔๐๙ ชั้น ๔ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
ที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๕๐ น.
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