รายงานการประชุม
สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
วันพุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม สสร.๓๐๒ ชั้น ๓ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้
------------------------------------------------------รายนามผู้มาประชุม
๑. รศ.ดร.อรสา
๒. ผศ.ดร.ทัศพร
๓. อ.ชัยวุฒิ
๔. ผศ.ฐาปนา
๕. ผศ.ชวาลา
๖. ผศ.ดร.ณพัฐอร
๗. อ.ณัฐพล
๘. น.ส.ศิริวรรณ
๙. น.ส.กมลรัตน์
๑๐. นายแทนคุณ
๑๑. อ.ดร.นิติกร
๑๒. ว่าที่ ร.ต.หญิง เพียงใจ

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

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

รายนามผู้ไม่มาประชุม
๑. นายมานพ

สุขสุเดช

กรรมการ

ติดภารกิจ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๔๕ น.
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้ตรวจสอบคณะกรรมการ
สภาคณาจารย์ และข้าราชการ เมื่อ คณะกรรมการมาครบองค์ประชุม จึงกล่าวเปิดประชุมและดาเนินการตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑. มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี แจ้ ง ก าหนดการประชุ ม สั ม มนาทางวิ ช าการ เรื่ อ ง
“ภารกิจกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การสร้าง
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ” และการประชุม ที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่ง
ประเทศไทย (ทปสท.) สมัยสามัญประจาปี ครั้ง ที่ ๑/๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ
ห้ อ งประชุ ม ชั้ น ๙ อาคาร ๙๐ ปี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี จั งหวั ด ลพบุ รี โดยการประชุ ม ดั งกล่ า วมี
คณ ะกรรมการแจ้ ง ความประสงค์ เข้ า ร่ ว มการป ระชุ ม จ านวน ๘ ราย ทั้ ง นี้ การประชุ ม ทปสท .
สมัยสามัญประจาปีครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ มอบ ผศ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์
กรรมการ เข้าร่วมประชุมแทน รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เนื่องจากติดภารกิจ

๒
๒. มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ าพระยา เชิ ญ คณะกรรมการสภาคณาจารย์ แ ละ
ข้ า ราชการ เข้ า ร่ ว มโครงการสั ม มนาทางวิ ช าการ เรื่ อ ง “การขั บ เคลื่ อ นพระบรมราโชบายรั ช กาลที่ ๑๐
และยุทธศาสตร์ราชภัฏสู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของผู้เข้ารับการสัมมนา
ถึ งแนวทางการด าเนิ น งานจากอดี ต ถึ งปั จ จุ บั น และแนวโน้ ม การปรับ ปรุงการด าเนิ น งานพั ฒ นาท้ อ งถิ่ นตาม
พระบรมราโชบายในรัช กาลที่ ๑๐ ในวัน จันทร์ที่ ๒๓ มีน าคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้ องประชุม อาคาร ๑ ชั้น ๔
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
อ.ดร.นิติกร อ่อนโยน กรรมการและเลขานุการ นาเสนอ รายงานการประชุมสภาคณาจารย์
และข้าราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จานวน ๙ หน้า
คณะกรรมการพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. หน้าที่ ๑ ควรเพิ่มข้อความ “รายนามผู้ไม่มาประชุม” และบรรทัดที่ ๒๑ “เริ่มประชุมเวลา
๑๓.๓๐ น.” แก้ไขเป็น “เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.”
๒. หน้ าที่ ๙ บรรทั ด ที่ ๘ “เลิ ก ประชุ ม เวลา ๑๕.๐๐ น.” แก้ ไขเป็ น “เลิ ก ประชุ ม เวลา
๑๖.๐๐ น.”
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณ าแล้ ว รั บ รองรายงานการประชุ ม สภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องให้ที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องทีเ่ สนอให้ที่ประชุมพิจารณา
๔.๑ การดาเนินการคัดเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการเพื่อเป็นกรรมการ
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
รศ.ดร.อรสา จรูญ ธรรม ประธานสภาคณาจารย์แ ล ะข้า ราชการ น าเสนอ เนื ่อ งจาก
มหาวิทยาลัยมีบันทึกข้อความแจ้งเกี่ยวกับ ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการพ้นจาก
ตาแหน่งตามวาระการดารงตาแหน่งเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามความในข้อ ๘ แห่งข้อบังคับ
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถั ม ภ์ จัง หวัด ปทุม ธานี ว่า ด้ว ยสภาคณาจารย์แ ละ
ข้าราชการ จึงทาให้ตาแหน่งคณะกรรมการการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ก.อ.ม.) ตามความในข้อ ๕ (๔) แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการอุทธรณ์และ
การร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ว่างลง
ทั้งนี้ คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือก
เป็นกรรมการดังกล่าว จานวน ๑ ราย โดยวิธีเลือกกันเอง เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป
จึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ควรเสนอผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเพื่อ เป็นกรรมการการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ คือ
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

๓
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบอนุมัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ให้เสนอ
รายชื่อ รศ.ดร.อรสา จรูญ ธรรม ประธานสภาคณาจารย์แ ละข้า ราชการ เป็น กรรมการการอุท ธรณ์แ ละ
การร้องทุกข์
๔.๒ การกาหนดเครื่องหมายอินทรธนู การแต่งกายเครื่องแบบปฏิบัติราชการ (ชุดกากี)
และการแต่งกายเครื่องแบบพิธีการ (ชุดปกติขาว)
ผศ.ฐาปนา จ้อ ยเจริญ กรรมการ นาเสนอ สืบ เนื่องจากมติที่ป ระชุม สภาคณาจารย์แ ละ
ข้าราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เห็นชอบให้ ผศ.ฐาปนา จ้อยเจริญ กรรมการ
และว่าที่ ร.ต.หญิง เพีย งใจ เสือเอก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ปรับปรุงรายละเอียดข้อมูลเปรียบเทียบ
แถบเครื่องหมายอิน ทรธนูแข็ง ระหว่างข้อบังคับ มหาวิท ยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถัม ภ์
ว่าด้ว ยเครื่องแบบ เครื่อ งหมาย ของพนัก งานมหาวิท ยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ กับ แถบเครื่องหมายอิน ทรธนูแข็ง
การแต่งกายเครื่องแบบปฏิบัติราชการ (ชุดกากี) และการแต่งกายเครื่องแบบพิธีการ (ชุดปกติขาว) เพิ่มเติม
เพ ื่อ ให้ เกิ ด ความชั ด เจน ขณะนี้ ได้ ศึ ก ษาและจั ด ท าข้ อ มู ล เปรี ย บเที ย บดั ง กล่ า วเรี ย บร้ อ ยแล้ ว จึง เสนอต่อ
คณะกรรมการเพื่อพิจ ารณา ดัง ปรากฏในตารางเปรียบเทีย บเครื่องหมายอิน ทรธนูแข็งของข้าราชการและ
พนัก งานมหาวิท ยาลัย และตารางเปรีย บเทีย บเครื่อ งหมายอิน ทรธนูอ ่อ นของข้า ราชการและพนัก งาน
มหาวิทยาลัย ดังนี้

๔
ตารางเปรียบเทียบเครื่องหมายอินทรธนูแข็งของข้าราชากรและพนักงานมหาวิทยาลัย
อินทรธนูแข็ง
(ข้าราชการ)

ช่อชัยพฤกษ์ เพิ่มเส้นฐาน
ตาแหน่งวิชาการ
ระดับทรงคุณวุฒิ
ระดับเชี่ยวชาญ
ตาแหน่งทั่วไป
ระดับทักษะพิเศษ

ประกาศคณะกรรมการบริหารงาน
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย
บุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
เครื่องหมายของพนักงานมหาวิทยาลัย
เรื่อง เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๔๙

๕.๒.๓ (๔) พนักงานซึ่งได้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์

ตาแหน่งวิชาการ
ศาสตราจารย์
ตาแหน่งผู้บริหาร
อธิการบดี
ตาแหน่งวิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
เชี่ยวชาญพิเศษ

แบบที่เสนอ

เพิ่มเส้นฐานเทียบเคียงกับ อินทรธนูของ
ข้าราชการ
ตาแหน่งวิชาการ
ศาสตราจารย์
ตาแหน่งทั่วไป
อธิการบดี

ข้อสังเกต
เครื่องหมายลายกลีบบัว ๑ ดอก และดอกบัวบานมีก้านต่อ ๑ ดอก ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย เครื่องมหายของพนักงนมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ สามารถใช้ได้กับ
ผู้ดารงตาแหน่ งเพียง ๓ ตาแหน่ง คือ ศาสตราจารย์ อธิการบดี ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ในขณะที่ ประกาศคณะกรรมการบริห ารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง
เครื่ องแบบพนั ก งานมหาวิท ยาลั ย พ.ศ. ๒๕๔๙ สามารถใช้ กั บ พนั ก งานมหาวิท ยาลั ย สายวิช าการ ที่ ด ารงต าแหน่ งทางวิช าการ ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ซึ่งสามารถแสดงความแตกต่างได้อย่างชัดเจน ดังนั้นเพื่อความสมเหตุผลในการเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้ นและเทียบเคียงกับอินทรธนูแข็ง
ของข้าราชการ

๕

อินทรธนูแข็ง
(ข้าราชการ)

ช่อชัยพฤกษ์
ตาแหน่งวิชาการ
ระดับชานาญการพิเศษระดับชานาญการ
ตาแหน่งทั่วไป
ระดับอาวุโส

ประกาศคณะกรรมการบริหารงาน
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย
บุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
เครื่องหมายของพนักงานมหาวิทยาลัย
เรื่อง เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๔๙

๕.๒.๓ (๔) พนักงานซึ่งได้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์

ตาแหน่งวิชาการ
รองศาสตราจารย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตาแหน่งผู้บริหาร
รองอธิการบดี, คณบดี
หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ,
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี,
ผู้ช่วยอธิการบดี,
รองคณบดีหรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเที่ยบเท่าคณะ,
ผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่า
ตาแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ
เชี่ยวชาญ, ชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งประเภททั่วไป
ชานาญงานพิเศษ

แบบที่เสนอ

เครื่องหมายลายกลีบบัว ๑ ดอก และ
ดอกบัวบานมีก้านต่อ ๑ ดอก ตาม
ประกาศฯ เรื่องเครื่องแบบพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙
ตาแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์,
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตาแหน่งประเภทผู้บริหาร
รองอธิการบดี, คณบดี, หัวหน้าหน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ, ผู้อานวยการสานักงาน
อธิการบดี, รองคณบดีหรือรองหัวหน้า
เทียบเท่าคณะ, ผู้อานวยการกอง
ตาแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ
เชี่ยวชาญ, ชานาญการพิเศษ, ชานาญงาน
พิเศษ, เชี่ยวชาญพิเศษ

๖

อินทรธนูแข็ง
(ข้าราชการ)

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย
สาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง
เครื่องหมายของพนักงานมหาวิทยาลัย
เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๔๙

แบบที่เสนอ

ข้อสังเกต
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย เครื่องหมายของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการระดับสูง และตาแหน่งทั่วไปลักษณะชานาญการ แต่ใช้
เครื่องหมายของพนักงานกลุ่มงานวิชาการ ที่มีเงินเดือนไม่ถึง ๑๔,๖๕๐ บาท ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง เครื่องแบบ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ ดังนั้นเพื่อความสมเหตุผลในการเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น และเทียบเคียงกับอินทรธนูแข็งของข้าราชการ จึงเสนอให้ใช้
เครื่องหมาย ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙

๗

อินทรธนูแข็ง
(ข้าราชการ)

ช่อชัยพฤกษ์ มี ๓ ดอก
ตาแหน่งวิชาการ
ระดับปฏิบัติการ
ตาแหน่งทั่วไป
ระดับชานาญการ

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย
สาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง
เครื่องหมายของพนักงานมหาวิทยาลัย
เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๔๙

๕.๒.๓ (๓) พนักงานซึ่งได้รับเงินเดือนถึง ตาแหน่งวิชาการ
ขั้นที่ ๑๐.๕ ของกลุ่มงานวิชาการ ขึ้นไป อาจารย์
(ไม่ถึง ๑๔,๖๕๐ บาท)
ตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
ชานาญการ
ตาแหน่งประเภททั่วไป
ชานาญงาน

แบบที่เสนอ

ตามประกาศฯ เรื่อง เครื่องแบบพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙
ตาแหน่งวิชาการ
อาจารย์
เพิ่มเติมให้ใช้กับ
ตาแหน่งประเภททั่วไป
ชานาญการ

ข้อสังเกต
ตามข้อบังคับบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยเครื่องหมายของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้ดารงตาแหน่งวิชาการอาจารย์ ชานาญการ ชานาญงาน ใช้เครื่องหมายลายดอก
บัว ตูม จ านวน ๒ ดอก ซึ่งเมื่อเที ย บเคีย งกับ เครื่องหมายของข้าราชการ ประดับช่อชั ยพฤกษ์ จานวน ๓ ดอก และ ประกาศฯ เรื่อง เครื่องแบบพนั กงานมหาวิท ยาลั ย
พ.ศ. ๒๕๔๙ มีเครื่องหมายลายดอกบัวตูม จานวน ๓ ดอก จึงเสนอให้ใช้เครื่องหมายลายดอกบัวตูม จานวน ๓ ดอก เช่นกัน

๘

อินทรธนูแข็ง
(ข้าราชการ)

ช่อชัยพฤกษ์ มี ๒ ดอก
ตาแหน่งวิชาการ
ตาแหน่งทั่วไป
ระดับปฏิบัติงาน

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย
สาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง
เครื่องหมายของพนักงานมหาวิทยาลัย
เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๔๙

๕.๒.๓ (๑) พนักงานซึ่งได้รับเงินเดือนต่า ตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
กว่าขึ้นต่าของกลุ่มงานบริหารทั่วไป
เชีย่ วชาญเฉพาะ
(๗,๖๓๐ บาท)
ระดับปฏิบัติการ

แบบที่เสนอ

ตามประกาศคณะกรรมการบริห ารงาน
บุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง
เค รื่ อ งแ บ บ พ นั ก งาน ม ห าวิ ท ย าลั ย
พ.ศ. ๒๕๔๙
ตาแหน่งทั่วไป
ระดับปฏิบัติการ

ข้อสังเกต
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ฯ ว่าด้วย เครื่องหมายของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ สาหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ ใช้เครื่องหมายลายดอกบัวตูม จานวน ๑ ดอก ซึ่งเมื่อ
เทียบเคียงกับเครื่องหมายของข้าราชการ ประดับช่อชัยพฤกษ์ จานวน ๒ ดอก และประกาศฯ เรื่อง เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ มีเครื่องหมายลายดอกบัวตูม
จานวน ๒ ดอก จึงเสนอให้ใช้เครื่องหมายลายดอกบัวตูม จานวน ๒ ดอก เช่นกัน

๙

อินทรธนูแข็ง
(ข้าราชการ)
- ไม่มี -

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย
สาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง
เครื่องหมายของพนักงานมหาวิทยาลัย
เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๔๙

แบบที่เสนอ

- ไม่มี ตาแหน่งประเภททั่วไป
ปฏิบัติการ

พนักงานประจาตามสัญญาจ้าง

ลูกจ้างชั่วคราว

๑๐
ตารางเปรียบเทียบเครื่องหมายอินทรธนูอ่อนของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย
อินทรธนูอ่อน
(ข้าราชการ)

ตาแหน่งวิชาการ
ระดับคุณวุฒิ, ระดับเชี่ยวชาญ
ตาแหน่งอานวยการ
ระดับสูง
ตาแหน่งผู้บริหาร
ระดับสูง, ระดับต้น
ตาแหน่งทั่วไป
ระดับทักษะพิเศษ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย
เครื่องหมายของพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒

ตาแหน่งวิชาการ
ศาสตราจารย์
ตาแหน่งผู้บริหาร
อธิการบดี
ตาแหน่งวิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
เชี่ยวชาญพิเศษ

ข้อสังเกต
๑ . จ าน ว น แ ถ บ สี ท อ งข อ ง
ข้าราชการ มีแถบใหญ่ จานวน
๓ แถบ ชิดกันรวมเป็น ๑ แถบ
ใหญ่ มีเครื่องหมายครุฑพ่าห์
๒ . จ าน ว น แ ถ บ สี ท อ งข อ ง
พนักงานมหาวิทยาลัย มี ๓ แถบ
ติ ด กั น และ ๑ แถบ แยกออก
รวม ๔ แถบ มากกว่ า ของ
ข้าราชการ ๑ แถบ

๑. จานวนแถบสีทอง มีจานวน
๓ แถบเท่ า กั น อิ น ทรธนู อ่ อ น
ของพนักงานมหาวิทยาลั ยจะมี
เข็มตราพระราชลัญจกร
ตาแหน่งวิชาการ
ระดับชานาญการพิเศษ,
ระดับชานาญการ
ตาแหน่งอานวยการ
ระดับต้น
ตาแหน่งผู้บริหาร
ตาแหน่งทัว่ ไป
ระดับอาวุโส

ตาแหน่งวิชาการ
รองศาสตราจารย์,
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตาแหน่งผู้บริหาร
รองอธิการบดีม คณบดี
หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่
มี ฐ านะเที ย บเท่ า คณะ,ผู้ อ านวยการ
สานักงานอธิการบดี,ผู้ช่วยอธิการบดี,
รองคณบดีหรือรองหัวหน้าหน่วยงาน
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเที่ยบเท่า
คณะ, ผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่า
ตาแหน่งวิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
เชี่ยวชาญ, ชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งประเภททั่วไป
ชานาญงานพิเศษ

๑๑
อินทรธนูอ่อน
(ข้าราชการ)

ตาแหน่งวิชาการ
ระดับปฏิบัติการ
ตาแหน่งประเภททั่วไป
ระดับชานาญงาน

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย
เครื่องหมายของพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒

ตาแหน่งวิชาการ
อาจารย์
ตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชวญเฉพาะ
ชานาญการ
ตาแหน่งประเภททั่วไป
ชานาญงาน

ข้อสังเกต
๑ . จ าน ว น แ ถ บ สี ท อ งข อ ง
ข้าราชการมี ๒ แถบ
๒ . จ าน ว น แ ถ บ สี ท อ งข อ ง
พนักงานมหาวิทยาลัย มี ๓ แถบ
จึ ง ม าก ก ว่ า ข อ งข้ าราช ก าร
จานวน ๑ แถบ
๓. อิ น ทรธนู อ่อ นของพนั ก งาน
มหาวิ ท ยาลั ย จะมี เข็ ม ตราพระ
ราชลัญจกร

ตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชวญเฉพาะ
ปฏิบัติการ

ตาแหน่งประเภททั่วไป
ระดับปฏิบัติงาน

ตาแหน่งประเภททั่วไป
ปฏิบัติงาน

๑. จ านวนแถบสี ท อง ๑ แถบ
เท่ากัน
๒. อิ น ทรธนู อ่อ นของพนั ก งาน
ม ห าวิ ท ย าลั ย จ ะ มี เข็ ม ต รา
พระราชลัญจกร

ข้อสังเกตเพิ่มเติม
๑. เครื่ อ งหมายครุ ฑ พ่ า ห์ ข องข้ า ราชการจะประดั บ ในระดั บ สู ง เท่ า นั้ น แต่ เครื่ อ งตรา พระราชลัญจกรของพนักงานมหาวิทยาลัยจะประดับในอินทรธนูแข็งทุกตาแหน่ง
๒. อิ น ทรธนู อ่ อ นของข้ า ราชการ มี ๔ แบบ อิ น ทรธนู อ่ อ นของพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย
มีสี ๕ แบบ

๑๒
คณะกรมการพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ควรปรับปรุงแถบเครื่องหมายอินทรธนูแข็งของพนักงานมหาวิทยาลัย ให้เทียบเคียงกับ
แถบเครื่องหมายอินทรธนูแข็งของข้าราชการ เพื่อให้บ่งบอกถึงตาแหน่งและประเภทของพนักงานมหาวิทยาลัย
ได้ถูกต้อง ชัดเจน
๒. ควรก าหนดแถบเครื่ อ งหมายอิ น ทรธนู แ ข็ ง ของพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ทุ ก ประเภท
ของพนักงานมหาวิทยาลัย
๓. ควรจั ด ท าบั น ทึ กข้ อความเกี่ย วกับ ประเด็น ข้อ สั งเกต การแต่ง กายเครื่อ งแบบปฏิบ ัติ
ราชการ (ชุด กากี) และการแต่งกายเครื่อ งแบบพิธีก าร (ชุด ปกติข าว) ของพนัก งานมหาวิท ยาลัย เสนอต่อ
ผู้บริหารเพื่อพิจารณาต่อไป
๔. ควรด าเนิ น การประชาสั ม พั น ธ์ ชี้ แ จง การแต่ง กายเครื ่อ งแบบปฏิบ ัต ิร าชการ
(ชุดกากี) และการแต่งกายเครื่องแบบพิธีการ (ชุดปกติขาว) ของพนักงานมหาวิทยาลัย ให้กับบุคลากรเพื่อให้
เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน
๕. ควรปรั บ แถบเครื่องหมายอิน ทรธนู อ่อนของพนัก งานมหาวิทยาลั ย ตาแหน่งผู้ บ ริห าร
เพื่อให้เทียบเคียงกับเครื่องหมายอินทรธนูอ่อนของข้าราชการ
ที่ประชุมพิจ ารณาแล้วมีมติ เห็ นชอบ ตารางเปรียบเทียบเครื่องหมายอินทรธนูอ่อนของ
ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ตามประเด็นข้อสังเกตที่เสนอ พร้อมมอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.หญิง เพียงใจ
เสือเอก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ จัดทาบันทึกข้อความให้ รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ พิจารณาลงนามและดาเนินการนาเสนอต่อผู้บริหารพิจารณาต่อไป
๔.๓ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี เรื่อง วิธีคิด ภาระงานของผู้ด ารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓
รศ.ดร.อรสา จรู ญ ธรรม ประธานสภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ น าเสนอ เนื่ อ งจาก
มหาวิทยาลัยกาหนด (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง วิธีคิดภาระงานของผู้ ดารงตาแหน่ งอาจารย์ ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อกาหนดวิธีการคิดภาระงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิ ทยาลัย สายวิชาการ โดยมีแนวคิด
การปรับแก้ให้สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย จึงเสนอต่อคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการเพื่อ
พิจารณา
คณะกรรมการพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ควรกาหนดวิธีการคิดภาระงานให้มีความชัดเจน เกี่ยวกับ การคานวณภาระงานสอนจาก
เดิมคานวณ ๓ ภาระงานสอน เป็นคานวณ ๒ ภาระงานสอน จากจานวนชั่วโมงปฏิบัติงานสอน
๒. ควรมีรายละเอียดการคานวณภาระงานแนบท้ายประกาศ ให้ชัดเจน
๓. ควรจัดทาประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ
๔. ควรนาข้อความบางส่วนออก ในหน้า ๒ ดังนี้
๑. “...หมู่เรียนปกติ หมายถึง หมู่เรียนของหลักสูตรหรือสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอน
เป็ น ไปตามแผนการเรี ย นที่ ห ลั ก สู ต รหรื อ สาขาก าหนด โดยมี จ านวนนั ก ศึ ก ษาแรกเข้ า ในสายสั งคมศาสตร์
ตั้งแต่ ๒๕ คนขึ้นไป และสายวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ ๒๐ คนขึ้นไป...” และ

๑๓
๒. “... หมู่เรียนพิเศษ หมายถึง หมู่เรียนของหลักสูตรหรือสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการ
สอนเป็นไปตามแผนการเรียนที่หลักสูตรหรือสาขาวิชากาหนด โดยมีจานวนนักศึกษาแรกเข้าในสายสังคมศาสตร์
น้อยกว่า ๒๕ คน และสายวิทยาศาสตร์น้อยกว่า ๒๐ คน ...”
๕. ควรมอบ ผศ.ชวาลา ละวาทิ น กรรมการ ศึ ก ษาและสรุ ป ข้ อ มู ล พร้อ มจั ด ท าประเด็ น
ข้อสังเกตเกี่ยวกับ (ร่าง) ประกาศฯ โดยนาเข้าที่ประชุมในคราวถัดไป
ที่ประชุมพิ จารณาแล้วมีมติ เห็ นชอบ ตามข้อเสนอแนะ พร้อมมอบหมายให้ ผศ.ชวาลา
ละวาทิ น กรรมการ สรุ ป ข้ อ มู ล พร้ อ มจั ด ท าประเด็ น ข้ อ สั งเกตเกี่ ย วกั บ (ร่าง) ประกาศมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ จั งหวั ด ปทุ ม ธานี เรื่ อ ง วิ ธี คิ ด ภาระงานของผู้ ด ารงต าแหน่ งอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้นาเข้าที่ประชุมสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการในครั้งถัดไป
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
๑. ว่าที่ ร.ต.หญิง เพียงใจ เสือเอก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ นาเสนอ ข้อสังเกตรูปแบบ
ของระเบี ย บวาระการประชุ ม ตามระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกอบไปด้วยระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
๑.๑ ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๒ ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
๑.๓ ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
๑.๔ ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
๑.๕ ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
ทั้งนี้ ไม่มีระเบียบวาระสืบเนื่อง จึงเสนอแนะให้ที่ประชุมนาระเบียบวาระสืบเนื่องออก
จากวาระการประชุมและรายงานการประชุม
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มีความเห็นให้ศึกษาการจัดทา
ระเบียบวาระและรายงานการประชุมของคณะกรรมการคณะอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ หากสามารถนา
ระเบียบวาระดังกล่าวออก ต้องไม่กระทบกับรูปแบบการจัดทาระเบียบวาระการประชุมและรายงานการประชุม
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
๒. รศ.ดร.อรสา จรู ญ ธรรม ประธานสภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ น าเสนอ เส้ น ทาง
ความก้าวหน้าของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน เพื่อขอรับการประเมินตาแหน่งที่สูงขึ้น (Career Path)
๓. นายแทนคุณ วงค์ษร กรรมการ สอบถาม สาเหตุการปรับขึ้นฐานเงินเดือนของพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่มีความล่าช้า
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชี้แจง ความล่าช้าการ
ปรับ ขึ้นฐานเงินเดือนของพนั กงานมหาวิทยาลัย เนื่องจากขณะนี้ มหาวิทยาลัย กาลังดาเนินการคิดคานวณการ
ปรับฐานเงินเดือนแบบรายบุคคลจึงทาให้เกิดความล่าช้า
๔. รศ.ดร.อรสา จรู ญ ธรรม ประธานสภาคณาจารย์ แ ละข้ าราชการ น าเสนอ ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เชิญประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการให้
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ ธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย โดยเน้นเกี่ยวกับปัญหาการร้องเรียนและการทุจริตโดยมิชอบ
ปัญหาการบริหารงาน ปัญหาการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย และปัญหาการจัดการเรียนการสอน

๑๔
๕. รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอ ประเด็นจากการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ แจ้งคาพิพากษา
ศาลปกครองกลาง
๖. รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอ การชมพื้นที่ของ
คณะกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย เกี่ ย วกั บ การปรั บ ปรุ ง ที่ ดิ น พื้ น ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว เมื่อวันที่ ๕ – ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
อาจารย์ชัยวุฒิ เทโพธิ์ รองประธาน ชี้แจง การปรับปรุงที่ ดินพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทาประชาคมจานวน ๑๓ หน่วยงาน และ
ประชาชนบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตอบกลับการประชาคมมาแล้วจานวน ๑๑ หน่วยงาน
เหลืออีกจานวน ๒ หน่วยงาน โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาเงื่อนไขบางประการจากหน่วยงานในจังหวัดสระแก้ว
ของผู้บริหาร
๗. รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กาหนดการจัดประชุม
สภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ ครั้ ง ที่ ๓/๒๕๖๓ ในวั น พุ ธ ที่ ๒๕ มี น าคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม สสร.๓๐๒ ชั้น ๓ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ และกล่าวปิดประชุม
ที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.
นายตฤณพิสิษฐ์ พันธ์นาเหนือ
ผู้จดรายงานการประชุม
อ.ดร.นิติกร อ่อนโยน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

