รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ
สมัยสามัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๑๖ มิถนุ ายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องสภาคณาจารย์และข้าราชการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
------------------------------ผู้มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

อาจารย์ไพโรจน์
อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ
อาจารย์ธีรศักดิ์
อาจารย์ ดร.ธีรวุธ
อาจารย์ ดร.หรรษา
อาจารย์ ดร.นันท์นภัส
อาจารย์ พันจ่าเอกหญิงสีนวล
นางศรีสุดา
นางอารีรัตน์
นางกฤติมา

ผู้ไม่มาประชุม
๑. ผศ.ดร.พิมสุภาว์
๒. อาจารย์ยศพรธ์
เริ่มประชุม

ร่มบารมี
แสงทองพินิจ
ลีละพัฒนา
ธาดาตันติโชค
คล้ายจันทร์พงษ์
นิยมทรัพย์
รัตนวิจิตร
มีอยู่เต็ม
บุตรแก้ว
ธณศักดิ์กุล

จันทนะโสตถิ์
วรรชนะ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ไปราชการ
ไปราชการ

เวลา ๑๔.๐๕ น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑
๑.๑ ประธานแจ้งเรื่องต่าง ๆ ให้ที่ประชุมทราบดังนี้
๑) สภามหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในวันเสาร์ที่
๑๗ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๐ และมหาวิ ท ยาลั ย จะเสนอเรื่ อ งขอโปรดเกล้ า ฯ แต่ ง ตั้ ง อธิ ก ารบดี ไ ปยั ง สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป

๒) จะมีการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แทนรองศาสตราจารย์ ดร.สุนุตตรา ตะบูนพงศ์
เนื่องจากลาออกจากตําแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
๓) จะมีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ประจํา จํานวน ๔ ราย
เนื่องจากกรรมการจะครบวาระการดํารงตําแหน่งในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐
๔) จะมีการสรรหาผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เนื่องจากจะ
ครบวาระการดํารงตําแหน่งในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่
๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ
๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จํานวน ๑๔ หน้า เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐
เมษายน ๒๕๖๐ โดยให้ปรับปรุงแก้ไขดังนี้
๑) หน้า ๕ แก้ไขคําว่า “E-learning” เป็น “e-learning”
๒) หน้า ๘ แก้ไขระเบียบวาระจาก “๔.๒ มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย...” เป็น “๔.๓ มติ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย...”
๓) หน้า ๑๐ แก้ไขระเบียบวาระจาก “๔.๔ ขอเชิญเข้าร่วม TAGB FORUM” เป็น “๔.๕
ขอเชิญเข้าร่วม TAGB FORUM”
๔) หน้า ๑๒ บรรทัดที่ ๕ แก้ไขข้อความจากคําว่า “กว้างขว้าง” เป็น “กว้างขวาง”
๕) หน้า ๑๔ บรรทัดที่ ๑ แก้ไขข้อความจากคําว่า “จะไม่แจกหนังสือ” เป็น “จะงดแจกหนังสือ”
เรื่องสืบเนื่อง
ระเบียบวาระที่ ๓
๓.๑ รายงานความคืบหน้าตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครัง้ ที่ ๓/๒๕๖๐
ประธานรายงานความคืบหน้าตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
๒

๓.๒ ประธานสืบเนื่องระเบียบวาระที่ ๑.๒ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. .... ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอนําเสนอคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย
ของสภามหาวิ ทยาลัยพิจารณา ในการนี้ ได้พ บข้อ บกพร่ องในร่ างข้ อบังคับ ดังกล่ าว จึงขอเสนอให้ นํา ร่า ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. .... กลับมาพิจารณาทบทวน
ให้รอบคอบอีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ถอน (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ พ.ศ. .... กลับมาพิจารณาทบทวนให้รอบคอบอีกครั้งหนึ่ง และนําเสนอที่ประชุมพิจารณาในการ
ประชุมครั้งต่อไป
๓.๓ ประธานสืบเนื่องเรื่องการให้นักศึกษาทํา e-portfolio เนื่องจากบางสาขาวิชาแจ้ง
อาจารย์ ที่ปรึกษาให้นักศึกษาทํา portfolio
แบบปกติ และไม่ได้ทําเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยยังไม่ได้กําหนดแบบฟอร์ม ในการนี้ ให้รอสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนหารือกับกอง
พัฒนานักศึกษาดําเนินการให้ชัดเจนก่อน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๔ สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ขอเลื่อนกําหนดการเข้า
ศึกษาดูงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จากวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ไปเป็น
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๕ อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ สืบเนื่องระเบียบวาระที่ ๖.๖ เรื่องการปรับปรุง
เว็บไซต์สภาคณาจารย์และข้าราชการให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจากอาจารย์ ดร.ไกยสิทธิ์ อภิระติง รับผิดชอบ
เว็บไซต์สภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้ลาออกจากตําแหน่งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการเพื่อไปทํา
หน้าที่รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาผู้ทําหน้าที่รับผิดชอบเว็บไซต์สภา
คณาจารย์และข้าราชการแทนอาจารย์ ดร.ไกยสิทธิ์ อภิระติง

๓

มติที่ประชุม เห็ น ชอบ ให้ น างกฤติ ม า ธณศั ก ดิ์ กุ ล ผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก าร ดู แ ลเว็ บ ไซต์ ส ภาคณาจารย์ แ ละ
ข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔
๔.๑ มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ และครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่
๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยมีสาระสําคัญดังนี้
๑) รับทราบ ก.พ.อ. ให้ความเห็นชอบตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รายนายพัชรศักดิ์
อาลัย เป็นตําแหน่งที่มีสิทธิ์ได้รับเงินประจําตําแหน่ง
๒) แต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (แทนตําแหน่งที่ว่าง) ดังนี้
รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ
ปริสุทธกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์ คีรินทร์
๓) ให้ความเห็นชอบการเพิ่มเงินเดือนของผู้ดํารงตําแหน่งบริหารที่มิได้เป็นบุคลากร
ของมหาวิ ท ยาลั ย ประจํ า ปี งบประมาณ ๒๕๕๙ จํ านวน ๓ ราย คื อ ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ สมเดช นิ ล พั น ธุ์
อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โยธิน ศรีโสภา คณบดีคณะครุศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.สุนุตตรา
ตะบูนพงศ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ตามที่คณะกรรมการกําหนดอัตราเงินเดือนและการเพิ่มเงินเดือนของ
ผู้ดํารงตําแหน่งบริหารที่มิได้เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
๔) อนุมัติแต่งตั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน ๒ ราย
ดังนี้
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙
- อาจารย์ ดร.พฤฒิ พ ล ลิ้ ม กิ จ เจริ ญ ภรณ์ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
สาขาวิชาฟิสิกส์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
๕) เลือกและแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์ เป็นคณบดีคณะครุศาสตร์
๖) เลือกและแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน เป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
๗) เลื อ กและแต่ งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ ย ะ โควิ น ท์ ท วี วัฒ น์ เป็ นคณบดี คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๘) เลือกและแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ เป็นคณบดีคณะ
วิทยาการจัดการ
๔

และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม
๒๕๖๐ โดยมีสาระสําคัญดังนี้
๑) รับทราบผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร (แทน
ตําแหน่งที่ว่าง) ดังนี้
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา
วัฒนกาญจนะ
- รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ
โควินท์ทวีวัฒน์
๒) ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องการเก็บค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาตรีของนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาค กศ.พป. (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ....
๓) ให้ความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. ....
๔) ให้ความเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. ....
๕) ให้ ความเห็ นชอบข้อบั งคับมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏนครปฐม ว่า ด้ วยกองทุ น เงิ นยืม
ฉุกเฉินไทยช่วยไทย พ.ศ. ....
๖) อนุมัติการลาออกจากตําแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ของรองศาสตราจารย์ ดร.
สุนุตตรา ตะบูนพงศ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
๗) แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ดังนี้
๑. นายโอภาส
เขียววิชัย
ประธานกรรมการ
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย
เทียนน้อย
กรรมการ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท
เหลืองบุตรนาค
กรรมการ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ
กรรมการ
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์นาถ นาถวรานันต์
กรรมการ
๖. อาจารย์สมยศ
สืบจากดี
กรรมการ
๗. อาจารย์ ดร.บุญธง
วสุริย์
กรรมการ
๘. นายเศวก
ธรรมศิริพงษ์
กรรมการ
๙. อาจารย์ไพโรจน์
ร่มบารมี
กรรมการ
ทั้งนี้ ให้ใช้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง
ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๐) และแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ เป็นกรอบในการกําหนดทิศทางการ
สรรหาอธิการบดี
มติที่ประชุม

รับทราบ
๕

๔.๒ โครงการศึกษาดูงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และโครงการศึกษาดูงานของ
ผู้เกษียณอายุราชการ ประจําปี ๒๕๖๐
ประธานแจ้งเลื่อนการจัดโครงการศึกษาดูงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏและมหาวิทยาลัยราชมงคลในจังหวัดภาคใต้ออกไปก่อน และมหาวิทยาลัยมอบให้สภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ จัดโครงการศึกษาดูงานของผู้เกษียณอายุราชการ ประจําปี ๒๕๖๐ ในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๖๐
ที่ประชุมเสนอให้จัดโครงการสัมมนาโดยเชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์มาบรรยายเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการดํารงชีวิตหลังเกษียณอายุราชการอย่างมีความสุข และเกิดความรู้สึกมั่นคงทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ และสังคม พร้อมทั้งจัดไปศึกษาดูงานด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๓ ขอเชิ ญเข้ าร่ วมประชุ มสั มมนาเพื่ อรั บฟั งความคิ ดเห็ นในการจั ดตั้ งกระทรวงการ

อุดมศึกษา
ประธานแจ้ งให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาร่ ว มกั บ
คณะทํ า งานเตรี ย มความพร้ อ มจั ด ตั้ง กระทรวงการอุ ด มศึ กษา และจุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย กํ าหนดจั ด
ประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา ในวันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมอาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญกรรมการสภาคณาจารย์
และข้าราชการเข้าร่วมประชุมสัมมนาในวันดังกล่าว
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ การสํารวจแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและการบริหารงาน
อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยมีการ
เปลี่ยนแปลงผู้บริหารทั้งในระดับศูนย์ สํานัก คณะ และมหาวิทยาลัย จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะให้บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยได้แสดงความคิดเห็น เพื่อได้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งของการกําหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
ต่อไป
ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะดังนี้
๑. กําหนดการสํารวจแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยแบ่งออกเป็น ๖ ด้าน ดังนี้
๑) ด้านการบริหารงานบุคคล
๖

๒) ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกและอาคารสถานที่
๓) ด้านการจัดการเรียนการสอน
๔) ด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย
๕) ด้านสวัสดิการ
๖) ด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
๒. นําข้อมูลจากการสํารวจมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนการดําเนินงานของสภาคณาจารย์
และข้าราชการ ให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบหมายให้คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ร่วมกันจัดทําแนวทาง
การดําเนินงานในการประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
๕.๒ การเตรียมการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง
ประธานแจ้งว่าสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มีความ
ประสงค์จะนําคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จํานวน ๑๓ คน เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อันจะเป็น
แนวทางในการเพิ่มความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนนํามาพัฒนาและประยุกต์ใช้กับการทํางานของสภา
คณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางต่อไป ในวันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ –
๑๒.๐๐ น. ในการนี้ ขอเรียนเชิญกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการทุกท่านร่วมเป็นเกียรติต้อนรับสภา
คณาจารย์และข้าราชการในวันดังกล่าว และเสนอที่ประชุมเตรียมความพร้อมในการต้อนรับสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยให้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันเป็นอาหารโต๊ะจีน โดย
ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีเป็นผู้รับผิดชอบ และประสานเรื่องของที่ระลึกเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม เห็นชอบ และประธานมอบหมายให้อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ จัดทําข้อมูลการ
ดําเนินงานสภาคณาจารย์และข้าราชการเพื่อนําเสนอสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
และมอบนางกฤติมา ธณศักดิ์กุล ประสานขอวีดีโอแนะนํามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจากสํานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน

๗

๕.๓ การกําหนดเกณฑ์ภาษาอังกฤษของอาจารย์
อาจารย์ พันจ่าเอกหญิง สีนวล รัตนวิจิตร แจ้งว่าเนื่องจากอาจารย์สาขาวิชาที่ขาดแคลน
ของคณะพยาบาลศาสตร์สอบภาษาอังกฤษไม่ผ่าน ซึ่งมีผลให้อาจารย์ต้องออกจากมหาวิทยาลัยในช่วงระหว่าง
ภาคเรี ย น ในการนี้ ขอเสนอที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาให้ ม หาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาทบทวนเกณฑ์ ก ารสอบผ่ า น
ภาษาอังกฤษของอาจารย์ใหม่
มติที่ประชุม

เห็นชอบ ให้เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ แจ้งว่าอาจารย์ที่ไปเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม/
ชมรมนักศึกษาโดยไม่มีคําสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม/ชมรมนักศึกษา ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาชุมนุม/ชมรมสามารถนําไปคิดภาระงานของอาจารย์ได้ ขอเสนอให้กองพัฒนานักศึกษาจัดทําคําสั่ง
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม/ชมรมนักศึกษา เพื่อให้อาจารย์สามารถนับภาระงานในการปฏิบัติหน้าที่ได้
มติที่ประชุม เห็นชอบ ประสานงานกองพัฒนานักศึกษาเพื่อจัดทําคําสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม/
ชมรมนักศึกษาต่อไป
๖.๒ ประธานแจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบกํ า หนดการเลื อ กตั้ ง กรรมการสภาคณาจารย์ แ ละ
ข้าราชการ (แทนตําแหน่งกรรมการประเภทคณาจารย์ประจําที่ว่าง) โดยมีรายละเอียดดังนี้
วัน/เวลา
กระบวนการ
- คณะกรรมการเลือ กตั้ ง ฯ ประชุ ม ครั้ งที่ ๑/๒๕๖๐ เพื่ อ เตรี ยมความ
วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐
พร้อมในการเลือกตั้ง
เวลา ๑๓.๓๐ น.
- คณะกรรมการเลื อ กตั้ ง ฯ ประกาศการเลื อ กตั้ ง สภาคณาจารย์ แ ละ
วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
ข้าราชการ (แทนตําแหน่งกรรมการประเภทคณาจารย์ประจําที่ว่าง)
วันที่ ๑๙ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ - รับสมัครผู้เข้ารับการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
(แทนตําแหน่งกรรมการประเภทคณาจารย์ประจําที่ว่าง)
ถึงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องงานประชุมและพิธีการ ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา
ยกเว้นวันเสาร์
มหาวชิราลงกรณ
- คณะกรรมการเลื อ กตั้ ง ฯ ประชุ ม ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๖๐ เพื่ อ ตรวจสอบ
วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง พร้อมกําหนดหมายเลขประจําตัว
เวลา ๑๕.๐๐ น.
ผู้สมัคร และตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง
๘

วัน/เวลา

กระบวนการ
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการเลือกตั้งพร้อมหมายเลขประจําตัวผู้สมัคร
วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง
วันที่ ๔ – ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ - ทั ก ท้ ว งหรื อ เพิ่ ม เติ ม รายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ อ อกเสี ย งเลื อ กตั้ ง ที่ เ ลขานุ ก าร
คณะกรรมการเลือกตั้งฯ ณ ห้องงานประชุมและพิธีการ ชั้น ๒ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
วันที่ ๑๑ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ - ลงคะแนนเลื อ กตั้ ง ล่ ว งหน้ า ณ ห้ อ งงานประชุ ม และพิ ธี ก าร ชั้ น ๒
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
- ลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
(แทนตําแหน่งกรรมการประเภทคณาจารย์ประจําที่ว่าง) ณ ห้องประชุม
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
SC ๑๐๑ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
- คณะกรรมการเลื อ กตั้ ง ฯ ประชุ ม ครั้ ง ที่ ๓/๒๕๖๐ เพื่ อ สรุ ป ผลการ
เลือกตั้ง (เวลา ๑๕.๓๐ น.)
- เสนอผลการเลือกตั้งต่ออธิการบดี
วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
- นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๗.๓๐ น.

(นางกฤติมา ธณศักดิ์กลุ )
ผู้จดรายงานการประชุม

(อาจารย์ยศพรธ์ วรรชนะ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

๙

ที่ ป ระชุ ม เสนอให้ จั ด โครงการสั ม มนาเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มในการดํ า รงชี วิ ต หลั ง
เกษี ยณอายุ ราชการอย่ างมี ความสุ ข และเกิ ด ความรู้ สึ กมั่นคงทั้ งด้านร่ างกาย จิ ต ใจ และสั ง คม พร้ อ มจัด
โครงการศึกษาดูงาน

๑๐

