รายงานการประชุม
สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
วันอังคารที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ๔๐๙ ชั้น ๔ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
------------------------------------------------------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

รายนามผูเ้ ข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๑. อ.ดร.ชัยวุฒิ
เทโพธิ์

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

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 างน้ อย ๑ เมตร ตามมาตรการเว้ น ระยะห่ า งทางสั ง คม (Social Distancing) และได้ ตรวจสอบจ านวน
คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ พร้อมทั้งให้ อ.ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ รองประธาน ที่เข้าร่วมประชุมระบบ
ออนไลน์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว รายงานตัวเพื่อเข้าร่วมการประชุม
เมื่อครบองค์ประชุมเรียบร้อยแล้วจึงกล่าวเปิดการประชุมจึงดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑. คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาพระ-อนุสาวรีย์
เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวง-เพชรบุรีราชสิรินธร
เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ บริเวณหน้าหอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ที่ประชุม รับทราบ

๒
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
รศ.ดร.อรสา จรู ญ ธรรม ประธานสภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ น าเสนอ
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
จานวน ๙ หน้า
คณะกรรมการพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. หน้า ๑ บรรทัดที่ ๕ “ระบบออบไลน์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ...” แก้ไขข้อความเป็น
“ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ...”
๒. หน้ า ๑ ระเบี ย บวาระที่ ๑ ข้อที่ ๑ บรรทัดที่ ๒ “มอบกระเช้าสวัส ดีปีใหม่ ๒๕๖๔
พร้อมรับฟังโอวาทจากอธิการบดี” แก้ไขข้อความเป็น “สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๔ พร้อมรับฟังโอวาทจากอธิการบดี”
๓. หน้า ๒ ข้อที่ ๔ “ตามที่คณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปมรภ.) สมัยสามัญประจาปี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยในที่ประชุมมีประเด็นสาคัญ ดังนี้ ” แก้ไขข้อความเป็น
“ตามที่คณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.)
สมัยสามัญประจาปี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต โดยในที่ประชุมมีประเด็นสาคัญ ดังนี้”
๔. หน้ า ๖ ข้ อ ที่ ๖ บรรทั ด ที่ ๑ “การเสนอข้ อ สั ง เกตในกาประกาศมหาวิท ยาลั ย...”
แก้ ไ ขข้ อ ความเป็ น “การเสนอข้ อ สั ง เกตในประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ...” และ ข้ อ ที่ ๑๑ บรรทั ด ที่ ๑
“การขอปรั บ แก้ วั น สิ้ น สุ ดสั ญญาจ้ า ง กรณี เ กษี ย ณอายุ ร าชการ ๖๐ ปี ให้ เ ป็ น ไปใน” แก้ ไ ขข้ อ ความเป็น
“การขอปรับแก้วันสิ้นสุดสัญญาจ้าง กรณีเกษียณอายุการทางาน ๖๐ ปี ให้เป็นไปใน”
๕. หน้า ๖ ระเบียบวาระที่ ๕.๔ บรรทัดที่ ๑ ให้ตัดข้อความ “(วาระการดารงตาแหน่งของ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ)” อยู่ต่อท้ายข้อความ “การทบทวนข้อบังคับสภาคณาจารย์และข้าราชการ”
๖. หน้า ๖ ระเบียบวาระที่ ๕.๔ บรรทัดที่ ๓ วรรคสอง ให้ใช้ข้อความนี้แทน “สืบเนื่องจาก
การเข้าร่วมประชุมที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) สมัยสามัญประจาปี ครั้งที่
๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ที่ประชุมมี
ข้อเสนอเพื่อให้การดาเนินงานของที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) เป็นไป
ด้ว ยความต่อเนื่ อง และส่ ว นใหญ่มหาวิทยาลั ยราชภัฏ ได้ปรับปรุงข้อบังคับสภาคณาจารย์และข้าราชการ
เกี่ยวกับวาระการดารงตาแหน่งเป็น ๓ ปี เรียบร้อยแล้ว จึงมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยทบทวนข้อบั งคับ
เกี่ยวกับ วาระการดารงตาแหน่งให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงเสนอต่อที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ
เพื่อพิจารณา”
๗. หน้า ๗ ข้อ ๒ บรรทัดที่ ๑ “ควรปรับแก้ไข ข้อ ๘ วรรคหนึ่ง บรรทัดที่ ๒ เกี่ยวกับการ
ดารงตาแหน่ง...” แก้ไขข้อความเป็น “ควรตัดข้อ ๘ วรรคหนึ่ง บรรทัดที่ ๒ ออก เกี่ยวกับการดารงตาแหน่ง...”
๘. หน้า ๙ บรรทัดที่ ๙ “รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มี ค วามเห็ น และข้ อ เสนอแนะในการด าเนิ น การดั ง นี้ ” แก้ ไ ขข้ อ ความเป็ น “ที่ ป ระชุ ม สภาคณาจารย์ และ
ข้าราชการมีข้อเสนอแนะ ดังนี้”
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
โดยปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

๓
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ การทบทวนข้อบังคับสภาคณาจารย์และข้าราชการ
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเรียนที่ประชุม ดังนี้
ในคราวประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ป ระชุม มีม ติเ ห็น ชอบ มอบ อ.ณัฐ พล สิท ธิพ ราหมณ์ กรรมการ ดาเนิน การจัด ทา (ร่า ง)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย สภาคณาจารย์
และข้าราชการ พ.ศ. ... ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ นั้น
ขณะนี ้ อ.ณัฐ พล สิท ธิพ ราหมณ์ กรรมการ ด าเนิน การ (ร่า ง) ข้อ บัง คับ ดัง กล่า ว
เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การปรับปรุงแก้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์ จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดั งนี้
๑. ควรแก้ไข ข้อ ๔ วรรคสาม โดยใช้ข้อความนี้แทน “คณาจารย์ประจา” หมายความว่า
ข้าราชการพลเรื อน พนั กงานมหาวิทยาลั ย และพนักงานราชากร ของมหาวิทยาลั ยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ปฏิบัติงานในตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
รวมตลอดถึงบุคลากรของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สายวิชาการ
๒. ควรแก้ไข ข้อ ๑๔ “ การได้ที่มิได้กาหนดไว้...” แก้ไขข้อความเป็ น “การใดที่มิได้
กาหนดไว้...”
๓. ควรแก้ไข ข้อ ๑๘ วรรคสาม บรรทัดที่ ๑ “...ให้ถือเสียงข้างมากของผู้เช้า ” แก้ไข
ข้อความเป็น “...ให้ถือเสียงข้างมากของผู้เข้า ” และบรรทัดที่ ๒ “...ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่
ประชุมออกเสียงหนึ่งเป็นเสียงขี้ขาด...” แก้ไขข้อความเป็น ““...ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุม
ออกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด...”
๔. ควรแก้ไข ข้อ ๔ วรรคสี่ โดยใช้ข้อความนี้แทน “ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการ
พลเรือน พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างประจา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ที่ปฏิบัติงานในสายสนับสนุน รวมตลอดถึงบุคลากรของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สายสนับสนุน”
๕. ควรแก้ ไข ข้ อ ๔ วรรคแปด โดยใช้ ข้ อความนี้ แทน “อธิ การบดี ” หมายความว่ า
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี”
๖. ควรปรับปรุงบทนาของข้อบังคับดังกล่าวให้เหมาะสม
๗. ควรจัดทาตารางเปรียบเทียบระหว่าง ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชากร พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ กับ (ร่า ง) ข้อ บัง คับ มหาวิทยาลั ยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถั มภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ....
๘. ควรจัดทาหนังสือเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา

๔
มติที ่ป ระชุม เห็น ชอบ การปรับ ปรุง แก้ไ ข (ร่า ง) ข้อ บัง คับ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถัม ภ์ จัง หวัด ปทุม ธานี ว่า ด้ว ยสภาคณาจารย์แ ละข้า ราชการ พ.ศ. ...
โดยมอบ อ.ณัฐ พล สิท ธิพ ราหมณ์ กรรมการ ดาเนิน การปรับ แก้ไ ขตามข้อ เสนอแนะของคณะกรรมการ
เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้ จัดทาหนังสือเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา
๕.๒ ความคืบหน้าการเกษียณอายุการทางานของพนักงานมหาวิทยาลัย
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเรียนที่ประชุม ดังนี้
ในคราวประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการมีมติ เห็นชอบให้ปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาบางส่าวนในข้อ ๒๑ วรรคหนึ่ง แห่งข้อบังคับ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลั ย
พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ นั้น
ขณะนี้ ผศ.ดร.นิติกร อ่อนโยน กรรมการและเลขานุการ ดาเนินการส่งบันทึกข้อความเสนอ
ต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา เกี่ยวกับการปรับแก้ข้อบังคับดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเสนอต่อที่
ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพื่อพิจารณา
คณะกรรมการพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
ควรแก้ไ ขชื ่อ ระเบีย บวาระ จากเดิม “ความคืบ หน้า การเกษีย ณอายุร าชการของ
พนักงานมหาวิทยาลัย ” เป็น “ความคืบหน้าการเกษียณอายุการทางานของพนักงานมหาวิทยาลัย ”
มติที่ประชุม เห็นชอบ ความคืบหน้าการเกษียณอายุการทางานของพนักงานมหาวิทยาลัย
๕.๓ ความคืบหน้าข้อบังคับการสรรหาคณบดีและผู้อานวยการสานัก
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้
ในคราวประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ และครั้ งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการมีมติร่ว มกัน
โดยให้คณะกรรมการทุกท่านศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาบางส่วน ตามข้อ ๕ ข้อ ๖
ข้ อ ๗ ข้ อ ๘ และข้ อ ๙ แห่ ง ข้ อ บั ง คั บ สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยในคราวประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการมีมติร่วมกัน มอบอ.ณัฐพล สิทธิพราหมณ์
กรรมการ ดาเนินการศึกษาข้อมูลและ (ร่าง) ข้อบังคับดังกล่าว พร้อมเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา นั้น
ในการนี้ เพื่ อ ให้ ก าร (ร่ า ง) ข้ อ บั ง คั บ สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ... เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม
จึงเสนอให้ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับฯ การสรรหาคณบดี ให้แล้วเสร็จก่อน โดยขณะนี้ อ.ณัฐพล สิทธิพราหมณ์
กรรมการ ด าเนิ น การ (ร่ า ง) ข้ อ บั ง คั บ สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์
จั งหวัดปทุมธานี ว่าด้ว ยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ... ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ เรี ยบร้อยแล้ ว
ทั้งนี้ เพื่อให้ข้อบังคับดังกล่าวเป็ นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม จึงเสนอต่อที่ประชุมสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ควรจัดทาประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ด้วย Google Form หรือเอกสารแบบตอบรับ

๕
๒. ควรจัด การประชุม รูป แบบสัญ จรตามคณะ/หน่ว ยงาน เพื ่อ น าเสนอและรับ ฟัง
ความเห็น จากบุคลากรในหน่วยงาน
๓. ควรแก้ไข ข้อ ๔ วรรคหนึ่ง บรรทัดที่ ๒ “จังหวัดประทุมธานี ” แก้ไขข้อความเป็น
“จังหวัดปทุมธานี” วรรคห้า บรรทัดที่ ๒ “...ที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญ ญัติราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗...”
แก้ไขข้อความเป็น “...ที่มีคุณสมบัติตามพระราชบั ญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗...” และวรรคหก
บรรทัด ที ่ ๒ ““...ที ่ม ีค ุณ สมบัต ิต ามพระราชบัญ ญัต ิร าชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗...” แก้ไ ขข้อ ความเป็ น
“...ที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗...”
๔. กรณีค ะแนนผู ้ส มัค รผู ้ส มควรด ารงต าแหน่ง คณบดีม ีค ะแนนสูง สุด รวมเท่า กัน
ควรเสนอชื่อผู้สมัครผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดีที่มีคะแนนจาการหยั่งเสียงมากกว่า เสนอเข้าที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป
๕. ควรแก้ไข ข้อ ๘(๔) บรรทัดที่ ๓ “ร้อยละ ๗๐ และคะแนนจากการแสดงวิสัยทัศน์
การตอบคาถาม ร้อ ยละ ๓๐” แก้ไ ขข้อ ความเป็น “ร้อ ยละ ๗๐ และคะแนนจากคุณ สมบัติ การแสดง
วิสัยทัศน์ และการตอบคาถาม ร้อยละ ๓๐”
๖. ควรจั ด ท าตารางเปรี ย บเที ย บระหว่ า ง ข้ อ บั ง คั บ สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๒ กับ (ร่าง) ข้อบังคับ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ....
เพื่อความชัดเจน และเหมาะสมในการปรับปรุงแก้ไข
๗. ควรแก้ไข ข้อ ๘(๑) บรรทัดที่ ๔ เพิ่มข้อความต่อท้าย “ ตามวันและเวลาที่คณะกรรมการ
สรรหากาหนด” ตามวันและเวลา
มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชู ป ถั ม ภ์ จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ว่ า ด้ ว ยการสรรหาคณบดี พ.ศ. .... ข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการ
พร้อมดาเนินการจัดทาตารางเปรียบเทียบระหว่าง ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๒ กับ (ร่าง) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. .... โดยกาหนดให้มี การ
ประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของบุคลากร
๕.๔ การสรุปผลการดาเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้
ในคราวคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครบวาระการดารงตาแหน่ง ๑ ปี
(เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓) โดยมีการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาให้มีความ
สมบู รณ์ เรี ย บร้ อยแล้ ว จึ งเสนอรายงานผลการด าเนิ นงานของสภาคณาจารย์ และข้ าราชการต่ อที่ ป ระชุ ม
เพื่อพิจารณา
คณะกรรมการพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
ควรจัดทาหนังสือ ถึงคณะ ศูนย์ สานัก และหัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงาน ให้เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการเพื่อทราบ

๖
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบ ให้ ด าเนิ น การจัด ท า ห นัง สือ ค ณ ะ ศูน ย์ ส า นัก แ ล ะ
หัว หน้า หน่ว ยงานทุก หน่ว ยงาน ให้เ ผยแพร่ป ระชาสัม พัน ธ์ผ ลการด าเนิน งานของสภาคณาจารย์แ ละ
ข้าราชการเพื่อทราบ โดยมอบ ผศ.ดร.นิติกร อ่อนโยน กรรมการและเลขานุการ ดาเนินการ
๕.๕ ความก้าวหน้าการพัฒนาเว็บไซต์สภาคณาจารย์และข้าราชการ
นายแทนคุณ วงค์ษร กรรมการ นาเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้
ในคราวการประชุ ม สภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ ครั้ ง ที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่ อ วั น ที่ ๑๘
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการมีมติ เห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์สภาคณาจารย์และข้าราชการ
และครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะกรรมการมีมติ เห็นชอบ ความคืบหน้าการพัฒนา
เว็บไซต์สภาคณาจารย์และข้าราชการ และปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน โดยมอบนายแทนคุณ วงค์ษร กรรมการ
ดาเนินการ นั้น
ขณะนี้ เว็ บ ไซต์ ส ภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ อยู่ ร ะหว่ า งการด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง
เครื่ อ งแม่ ข่ า ย (Server) ให้ มี ค วามทั น สมั ย มากยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง งานศู น ย์ ค อมพิ ว เตอร์ จ ะแจ้ ง ความคื บ หน้ า ของ
เครื่องแม่ข่าย (Server) อีกครั้ง จึงเสนอต่อที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
ควรกาหนดวันถ่ายรูปคณะกรรมการทุกท่าน ในการประชุมครั้งถัดไป โดยสวมเสื้อ ๘๙ ปี
วไลยอลงกรณ์ โดยพร้อมเพรียงกัน
มติ ที่ประชุม เห็ นชอบ การรายงานความคืบหน้าการพัฒนาเว็บไซต์สภาคณาจารย์ และ
ข้าราชการ โดยกาหนดวันถ่ายภาพคณะกรรมการทุกท่าน และสวมเสื้อ ๘๙ ปี วไลยอลงกรณ์ โดยพร้อมเพรียงกัน
๕.๖ การขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ใ ห้ แ ก่ ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ (ใช้สาหรับการของพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่
พนักงานมหาวิทยาลัย)
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้
สืบเนื่องจาก รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้รับหนังสือ
ให้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิส ริยาภรณ์ ในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบื้องหน้าพระบรม
ฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นั้น
ในการนี้ ขอสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน หลักเกณฑ์ และวิธีการ การขอรับพระราชทาน
เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ของพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ว่ า มหาวิ ท ยาลั ย หรื อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งมี ขั้ น ตอน
หลักเกณฑ์ และวิธีการอย่างไร จึงเสนอต่อที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. มหาวิทยาลัยควรแจ้งสถานะผู้มีสิทธิได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทราบ
๒. ควรสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบ ให้ ส อบถามหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การขอรั บ พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง โดยมอบ รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ดาเนินการ

๗
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี เลิกประชุมเวลา ๑๕.๔๐ น.
นายตฤณพิสิษฐ์ พันธ์นาเหนือ
ผู้จดรายงานการประชุม
ผศ.ดร.นิติกร อ่อนโยน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

