รายงานการประชุม
สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓
วันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิต ๔๐๙ ชั้น ๔ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
------------------------------------------------------รายนามผู้มาประชุม
๑. รศ.ดร.อรสา
๒. ผศ.ฐาปนา
๓. ผศ.ชวาลา
๔. ผศ.ดร.ณพัฐอร
๕. อ.ณัฐพล
๖. น.ส.ศิริวรรณ
๗. น.ส.กมลรัตน์
๘. นายมานพ
๙. นายแทนคุณ
๑๐. อ.ดร.นิติกร
๑๑. ว่าที่ ร.ต.หญิง เพียงใจ

จรูญธรรม
จ้อยเจริญ
ละวาทิน
บัวฉุน
สิทธิพราหมณ์
สุขแซว
ยอดหาญ
สุขสุเดช
วงค์ษร
อ่อนโยน
เสือเอก

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามผู้ประชุมแบบออนไลน์
๑. อ.ชัยวุฒิ

เทโพธิ์

รองประธาน

รายนามผู้ไม่มาประชุม
๑. ผศ.ดร.ทัศพร

ชูศักดิ์

รองประธาน

ติดภารกิจ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๔๐ น.
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
การแพร่ ร ะบาดจากโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) โดยการจั ด ที่ นั่ ง ประชุ ม ห่ า งกั น
อย่ า งน้ อ ย ๑ เมตร ตามมาตรการเว้ น ระยะห่ า งทางสั ง คม (Social Distancing) และได้ ต รวจสอบจ านวน
คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุม จึงกล่าวเปิดประชุ มและ
ดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑. อาจารย์ชัยวุฒิ เทโพธิ์ รองประธาน เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว พร้อมแสดงตนต่อที่ประชุม
๒. การเข้ าร่ ว มต้ อ นรับ การตรวจเยี่ ย มเพื่ อ หารือ การท างานพั ฒ นาเชิ งพื้ น ที่ แ ละท้ อ งถิ่ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ของดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และร่วมรับฟังบรรยาย เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

๒
เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น ๕ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โดยการบรรยายเน้น
เกี่ยวกับการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏให้เน้นการทางานพัฒนาเชิงพื้นที่ ในพื้นที่รับผิดชอบภายในจังหวัด
ปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว
๓. เรื่องจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
เรื่อง การดาเนินงานตามแผนการลงทุนจาเงินสะสม ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยมีรายละเอียดการดาเนินการของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ
โครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกร้อยยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน)
มีรายละเอียดโครงการดังนี้
๓.๑ โครงการปรั บ ปรุ ง อาคารสถานที่ แ ละสภาพแวดล้ อ ม จ านวน ๑๑ รายการ
งบประมาณทั้งสิ้น ๒๙๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยเก้าสิบห้าล้านบาทถ้วน)
๓.๒ โครงการสมทบกองทุ น วิจัยและงานสร้างสรรค์ กองทุน พั ฒ นาอาจารย์ กองทุ น
พัฒนานักศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น ๑๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านบาทถ้วน)
๓.๓ โครงการจัดตั้งกองทุนเพื่อกรพัฒนาอย่างยั่งยืน งบประมาณทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐
บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน)
๓.๔ โครงการพั ฒ นาศู น ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ (Excellence Centre) งบประมาณทั้ ง สิ้ น
๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน)
โดยสภามหาวิ ท ยาลั ย เสนอแนะให้ ม หาวิ ท ยาลั ย น าเสนอรายละเอี ยดโครงการ
ประกอบการเสนอขออนุมัติงบประมาณเมื่อจะมีการดาเนินโครงการต่อไป
๔. การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการเป็นระดับชานาญการ จานวน ๒๖ คน พร้อมแสดงความยินดี
กั บ นายมานพ สุ ข สุ เดช กรรมการ ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง สู ง ขึ้ น ประเภทวิ ช าชี พ เฉพาะหรื อ
เชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการเป็นระดับชานาญการ ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองกลาง
สานักงานอธิการบดี
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
อ.ดร.นิติกร อ่อนโยน กรรมการและเลขานุการ นาเสนอ รายงานการประชุมสภาคณาจารย์
และข้าราชการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จานวน ๕ หน้า
คณะกรรมการพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. หน้า ๒ ระเบียบวาระที่ ๔.๑ ข้อสังเกตเครื่องหมายอินทรธนูแข็งพนักงานมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๒ บรรทัดที่ ๑ “ว่าที่ ร.ต.หญิง เพียงใจ เสือกเอก” แก้ไขเป็น “ว่าที่ ร.ต.หญิง เพียงใจ เสือเอก”
มติ ที่ ป ระชุ ม รั บ รองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้ าราชการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
โดยปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
-ไม่ม-ี

๓
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ ข้อ บัง คับ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถัม ภ์ จัง หวัด
ปทุมธานี ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒
ว่า ที ่ ร.ต.หญิง เพีย งใจ เสือ เอก กรรมการและผู ้ช ่ว ยเลขานุก าร นาเสนอ ตามที่ก าร
ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีมติที่ประชุม
มอบหมายให้ สรุป ประเด็น ข้อสังเกต เครื่องหมาย เครื่องแบบ ของพนักงานมหาวิทยาลัย และได้ดาเนินการ
เสนอต่อมหาวิทยาลัยพิจารณาเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยมอบผู้อานวยการสานักงาอธิการบดี พร้อมนาเข้าที่
ประชุม อนุก รรมการสภามหาวิท ยาลัย ด้า นกฎหมาย ระเบีย บและข้อ บัง คับ เพื ่อ พิจ ารณา โดยที ่ ป ระชุม
อนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย ฯ เชิญ ผศ.ฐาปนา จ้อยเจริญ กรรมการ และว่าที่ ร.ต.หญิ ง เพียงใจ เสือเอก
กรรมการและผู ้ช่ว ยเลขานุก าร ให้ข้อ มูล เพิ่ม เติม เกี่ย วกับ เครื่อ งหมายอิน ทรธนูแ ข็ง พนัก งานมหาวิท ยาลัย
ในที่ป ระชุม คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย ด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ มีค วามเห็น ให้ป รับ ปรุง
เนื้อหาบางส่ว น และสรุป ประเด็น ข้อสังเกตเครื่องหมายอิน ทรธนูแข็งพนักงานมหาวิท ยาลัย เพื่อนาเสนอต่อ
มหาวิทยาลัยพิจารณา นั้น
ขณะนี้ ได้ดาเนินการปรับปรุงเนื้อหาดังกล่าวและเสนอต่อมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว และ
มหาวิทยาลัยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย ด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ พิจารณา
ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการนี้ คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย ด้านกฎหมาย ระเบียบ
และข้อบั งคับ มีมติให้ สภาคณาจารย์และข้าราชการนาเสนอต่อคณะกรรมการบริห ารงานบุคคลของพนักงาน
มหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.) จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ควรเพิ่ม ตารางเปรีย บเทีย บเครื่อ งหมายอิน ทรธนูแ ข็งสาหรับ เครื่อ งแบบพิธีก ารของ
ข้าราชการ และปรับปรุงข้อมูลให้ชัดเจน
๒. เสนอให้ย กร่า งข้อ บัง คับ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถัม ภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยเครื่ องแบบ เครื่องหมาย ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒
มติที่ป ระชุม เห็น ชอบ ตารางแบบอิน ทรธนูแ ข็ง ส าหรับ เครื่อ งแบบพิธีก าร โดยให้เพิ ่ม
ตารางเปรียบเทียบเครื่องหมายอินทรธนูแข็งสาหรับเครื่องแบบพิธีการของข้าราชการต่อ และปรับปรุงข้อมูลให้
ชัดเจน เหมาะสม โดยมอบผศ.ฐาปนา จ้อยเจริญ กรรมการ และว่าที่ ร.ต.หญิง เพียงใจ เสือเอก กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ ดาเนินการพร้อมนาเสนอที่ประชุมพิจารณาครั้งถัดไป
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กาหนดการจัดประชุม
สภาคณาจารย์ และข้ าราชการ ครั้ งที่ ๗/๒๕๖๓ ในวัน พุ ธ ที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิต ๔๐๙ ชั้น ๔ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
ที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๔.๔๕ น.

๔
นายตฤณพิสิษฐ์ พันธ์นาเหนือ
ผู้จดรายงานการประชุม

อ.ดร.นิติกร อ่อนโยน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

