รายงานการประชุม
สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
วันพุธที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ 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. อ.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

รายนามผู้ประชุมแบบออนไลน์
๑. อ.ชัยวุฒิ

เทโพธิ์

รองประธาน

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ผศ.เจษฎา
๒. น.ส.สุภัทรา

ความคุ้นเคย
อภิชาติ

รองอธิการบดี
ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารงานบุคคล

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) โดยการจัดที่นั่งประชุมห่างกันอย่างน้อย ๑
เมตร ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ตรวจสอบจานวนคณะกรรมการสภาคณาจารย์
และข้าราชการ ในห้องประชุม และกรรมการที่มาประชุมผ่านแบบออนไลน์ จานวน ๑ ท่าน พร้อมแสดงตนต่อที่
ประชุม เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุม จึงได้ขอเพิ่มระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระที่ ๔.๒ การเบิก
ค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงาน พร้อมกล่าวเปิดประชุมและดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑. อาจารย์ชัยวุฒิ เทโพธิ์ รองประธาน เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว พร้อมแสดงตนต่อที่ประชุม

๒
๒. เรีย นเชิญ ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี บรรยายให้ ความรู้และความเข้าใจ
หัวข้อ ระบบการบริหารงานงานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
อ.ดร.นิติกร อ่อนโยน กรรมการและเลขานุการ นาเสนอ รายงานการประชุมสภาคณาจารย์
และข้าราชการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จานวน ๗ หน้า
มติ ที่ ป ระชุ ม รั บ รองรายงานการประชุ มสภาคณาจารย์และข้ าราชการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
โดยไม่มีข้อแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๓.๑ รายงานความคืบหน้าข้อสังเกต เครื่องแบบ เครื่องหมาย ของพนักงานมหาวิทยาลัย
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอ ตามมติที่ประชุม
สภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.หญิง
เพี ย งใจ เสื อ เอก กรรมการและผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก าร สรุ ป ประเด็ น ข้ อ สั งเกต เครื่ อ งหมาย เครื่ อ งแบบ ของ
มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ เสนอให้ ม หาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณา ทั้ ง นี้ ว่ า ที่ ร.ต.หญิ ง เพี ย งใจ เสื อ เอก กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุ การ ดาเนิ น การจั ด ทาบั น ทึกข้อความที่ ๐๑๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่องข้อสังเกต
เครื่ องหมายอิ น ทรธนู แ ข็งพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย เสนอต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย โดยมหาวิท ยาลั ย มอบผู้ อ านวยการ
สานักงานอธิการบดีพิจารณา พร้อมนาเข้าที่ประชุมอนุ กรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย ระเบียบและ
ข้อบังคับ นั้น
ในการนี้ การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ได้
เรียนเชิญ ผศ.ฐาปนา จ้ อยเจริ ญ กรรมการ และว่าที่ ร.ต.หญิ ง เพี ยงใจ เสื อเอก กรรมการและผู้ ช่วยเลขานุ การ
ให้ ข้อมูลเพิ่ มเติม โดยในที่ประชุมมีความเห็ นให้นาข้อสังเกต เครื่องแบบ เครื่องหมาย ของพนักงานมหาวิทยาลั ย
ปรับปรุงพร้ อมจั ดทา (ร่าง)ข้อบั งคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... เสนอต่อมหาวิทยาลัยพิจารณา ทั้งนี้ หากมีความ
คืบหน้าจะนาเข้าที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการพิจารณาอีกครั้ง
ที่ประชุม รับทราบ
๓.๒ ผลการด าเนิ น งานตามความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะของสภาคณาจารย์ แ ละ
ข้าราชการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)
นายแทนคุณ วงค์ษร กรรมการ นาเสนอ ตามที่การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ครั้ งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่ อ วั น ที่ ๒๕ มี น าคม พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการมี ม ติ เห็ น ชอบเสนอความคิ ด เห็ น และ
ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย
พร้อมจัดทาบันทึกข้อความที่ ๐๑๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID – 19) เรียบร้อยแล้วนั้น
ในการนี้ มหาวิ ท ยาลั ย รั บ ทราบและพิ จ ารณาความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะของ
สภาคณาจารย์ข้าราชการเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)
โดยมอบสานักงานอธิการบดีดาเนินการ มีรายละเอียดการดาเนินการดังนี้

๓
๑. การจัดทาข้อมูลพื้นฐานความเสี่ยงของบุคลากร เช่น บุคคลใกล้ชิด การเดินทางไป
พื้น ที่เสี่ยง ที่พักอาศัย และบุ คคลในครอบครัวของบุคลากรผู้ พักอาศัยในมหาวิทยาลัย ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้
พิจารณามอบหมายให้ทุกหน่ วยงาน สารวจบุคลากรภายในสังกัดของตนเอง พร้อมรายงานผ่าน Application
Line ผู้บริหาร ตามเอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถั มภ์ จังหวัด
ปทุมธานี เรื่อง การปิดพื้นที่ สถานที่ และประตูเข้าออกของมหาวิทยาลัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID – 19) (ฉบับที่ ๖)
๒. การจั ดทาข้อมูล ถาม – ตอบ ปัญ หาที่พบบ่อย การปฏิบัติตนในการป้องกันหรือ
อื่น ๆ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากร นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การดาเนินการ
๓. การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการในส่วนต่าง ๆ ให้เป็นไปตามประกาศ
ของรัฐบาล กระทรวง และมหาวิทยาลัย ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการจิต
อาสาป้องกัน COVID โดยดาเนินการผลิตแอลกอฮอร์สเปร์
๔. การพิ จ ารณาจั ด ท าประกั น สุ ข ภาพโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา ให้ กั บ บุ ค ลากรและ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการด้านการจัดทาประกันสุขภาพ ดังนี้
๔.๑ สาหรับ นักศึกษา มหาวิท ยาลั ยได้จัดทาสวัส ดิการด้านการประกันสุ ขภาพที่
ครอบคลุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ของนักศึกษา อีกทั้งสนับสนุนกรณีพบนักศึกษาติดเชื้อ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูป ถัมภ์ จังหวัดปทุ มธานี เรื่อง หลั กเกณฑ์และวิธีการรับจ่ายเงิ นช่วยเหลื อนักศึกษาผู้ ได้รับ ผลกระทบจาก
สถานการณ์โรคระบาด COVID – 19
๔.๒ ส าหรับ บุคลากร มหาวิทยาลัยได้จัดทาประกันสังคมและประกันสุ ขภาพหมู่
ที่ครอบคลุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ให้กับบุคลากร อีกทั้งการสนับสนุนกรณีพบบุคลากร
ติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณามาตรการช่วยเหลือ
๕. การพิจารณาปรับเปลี่ยนระบบการให้บริการแก่นักศึกษา การสนับสนุนการเรียน
การสอน การชาระเงิน การลงทะเบียน การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อ
การศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) โดยนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอยืน กู้ยืมเงินกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ที่เว็บไซต์กอง
พัฒนานักศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรเทา ทางกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปรับเพิ่มวงเงินค่าครองชีพ
จากเดิมเดือนละ ๒,๔๐๐ บาท เป็นเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท ส่วนค่าบารุงการศึกษาอยู่ระหว่างการพิจารณาของ การ
กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และการให้บริการอื่น ๆ มหาวิทยาลัยได้พิจารณาจัดทา ONE
Stop Service ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
และการปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามมหาวิทยาลัย
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ การสนับสนุน ระบบการบริหารงานบุค คลของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอ ตามที่มีประเด็น
คาถามจากอาจารย์แ ละบุค ลากรภายในมหาวิท ยาลัย เกี่ย วกับ การบริห ารงานบุค คลของมหาวิท ยาลัย เป็น
จ านวนมาก เช่ น ด้ านสวัส ดิ ก ารบุ ค ลากร ด้ านสวัส ดิ ก ารพนั ก งาน ด้ า นความก้าวหน้ าในเส้ น ทางสายอาชี พ

๔
ด้านสิทธิการลาของบุคลากรใน ๑ ปีงบประมาณ ด้านกองทุนประกันสังคมและกองทุนสารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น
คณะกรรมการจึงเรียนเชิญ ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี บรรยายหัวข้อ ระบบการบริหารงานของงาน
บริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อให้ความรู้ และคณะกรรมการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการสามารถนาข้อมูลตอบข้อคาถามให้กับบุคลการเพื่อให้มคี วามเข้าใจในทิศทางเดียวกัน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ด้านสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยแบ่ง
ออกเป็น ๕ ประเภท ดังนี้
๑.๑ สวัสดิการข้าราชการ
(๑) สวัสดิการตามกฎหมาย เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร กองทุนบาเหน็จ
บานาญ เป็นต้น
(๒) สวัสดิการตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิ ทยาลัย เช่น เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตสาหรับบุคลากรและครอบครัว
เงินช่วยเหลือกรณีเจ็บป่วยจากากรทางานหรือการไปราชการ เป็นต้น
(๓) สวัส ดิการอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ด้านสิ นเชื่อ
สถาบันทางการเงิน เช่น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอิสลาม เป็นต้น ส่วนลดค่าบริการใน
มหาวิทยาลัย บ้านพักในมหาวิทยาลัย
๑.๒ สวัสดิการลูกจ้างประจา
(๑) สวัสดิการตามกฎหมาย เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร กองทุนบาเหน็จ
บานาญ เป็นต้น
(๒) สวัสดิการตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เช่น เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตสาหรับบุคลากรและครอบครัว
เงินช่วยเหลือกรณีเจ็บป่วยจากากรทางานหรือการไปราชการ เป็นต้น
(๓) สวัส ดิการอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ด้านสิ นเชื่อ
สถาบันทางการเงิน เช่น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอิสลาม เป็นต้น ส่วนลดค่าบริการใน
มหาวิทยาลัย บ้านพักในมหาวิทยาลัย
๑.๓ สวัสดิการพนักงานราชการ
(๑) สวั ส ดิ ก ารตามกฎหมาย เช่ น กองทุ น ประกั น สั ง คม กองทุ น เงิ น ทดแทน
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น
(๒) สวัสดิการตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ว่าด้วยการเบิ กจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร ค่าตรวจสุ ขภาพ ค่า
ประกันสุขภาพ เงินช่วยสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต (บุคลากรและคนในครอบครัว) เงินเพื่อช่วยเหลือกรณีเจ็บ ป่วยจาก
การปฏิบัติราชการหรือการไปราชการ เป็นต้น
(๓) สวัส ดิ การอื่ น ๆ มหาวิท ยาลั ย ได้ ล งนามบั น ทึ ก ข้อ ตกลง (MOU) ด้านสิ น เชื่ อ
สถาบันทางการเงิน เช่น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอิสลาม เป็นต้น ส่วนลดค่าบริการใน
มหาวิทยาลัย บ้านพักในมหาวิทยาลัย
๑.๔ สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
(๑) สวัสดิการด้านกองทุน เช่น กองทุนประกันสังคม กองทุนสารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น
(๒) สวัสดิการการประกันสุขภาพแบบกลุ่ม เช่น ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ๑,๕๐๐
บาทต่อวัน ค่าห้องผู้ป่วยในหรือค่าชดเชย ๓,๕๐๐ บาทต่อวัน ค่ารักษาฉุกเฉิน (อุบัติเหตุ) ๖,๐๐๐ บาทต่อครั้ง

๕
(๓) สวัสดิการแบบยืดหยุ่น เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าที่พักอาศัย ท่องเที่ยวประจาปี
ปีละ ๖,๐๐๐ บาท
(๔) สวัส ดิการค่าการศึกษาบุ ตร บุ ตรที่ ช อบด้ว ยกฎหมาย เช่น ระดับ อนุ บาล ถึ ง
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีละ ๔,๐๐๐ บาท ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ถึง ระดับ
ปริญญาตรี ปีละ ๑๑,๐๐๐ บาท
(๕) สวัส ดิการค่ารัก ษาพยาบาลในครอบครัว บิ ด ามารดา คู่ ส มรส บุ ตรชอบด้ ว ย
กฎหมาย ๑๐,๐๐๐ บาทต่อพนักงานมหาวิทยาลัยต่อปีงบประมาณ
(๖) สวัสดิการอื่น ๆ เช่น เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต ค่าตอบแทนตาแหน่ง บ้านพัก
ภายในมหาวิทยาลั ย ส่ ว นลดค่าบริการในมหาวิท ยาลั ย ด้ านสิ น เชื่อสถาบั น ทางการเงิน เช่ น ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอิสลาม เป็นต้น
(๗) เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ส าหรั บ สายวิ ช าการ ปฏิ บั ติ ง าน ๕ ปี ขอชั้ น แรก
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก สาหรับสายสนับสนุน ปฏิบัติงาน ๕ ปี ขอชั้นแรก เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
๑.๕ สวัสดิการเจ้าหน้าที่ประจาตามสัญญาจ้าง
(๑) สวั ส ดิ ก ารตามกฎหมาย เช่ น กองทุ น ประกั น สั ง คม กองทุ น เงิ น ทดแทน
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น
(๒) สวัสดิการตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เช่น เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตสาหรับบุคลากรและครอบครัว เงิน
ช่วยเหลือกรณีเจ็บป่วยจากการทางานหรือไปราชการ ค่าตรวจสุขภาพ
(๓) สวัส ดิ การอื่ น ๆ มหาวิท ยาลั ย ได้ ล งนามบั น ทึ ก ข้อ ตกลง (MOU) ด้านสิ น เชื่ อ
สถาบันทางการเงินร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอิสลาม เป็นต้น ส่วนลดค่าบริการใน
มหาวิทยาลัย บ้านพักในมหาวิทยาลัย
๒. สิทธิการลาของบุคลากร ใน ๑ ปีงบประมาณ (๑ ตุลาคม ถึง ๓๐ กันยายนของปีถัดไป)
มหาวิทยาลัยแบ่งออกเป็น ๕ ประเภท ดังนี้
๒.๑ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(๑) การลาป่ ว ย สามารถลาป่ ว ยได้ ต ามจริ ง ลาป่ ว ยตั้ ง แต่ ๓๐ วั น ขึ้ น ไป ต้ อ งมี
ใบรับรองแพทย์ หรือตามที่ผู้มีอานาจอนุญาตเห็นสมควร ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรให้ผู้ที่ลาป่วย ๓ วันขึ้น
ไปต้องมีใบรับรองแพทย์ประกอบการพิจารณา ลาเกิน ๑๒๐ วัน ต้องเสนอให้เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา
เป็นผู้อนุญาต
(๒) ลาคลอดบุตร ลาได้ครั้งหนึ่ง ๙๐ วัน
(๓) การลาไปช่วยเหลือภริยาคลอดบุตร สาหรับบุตร ๑ คนลาได้เพียงหนึ่งครั้งติดกัน
ไม่เกิน ๑๕ วันทาการ (ไม่สามารถแยกหลายครั้ง) ต้องเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ มีอานาจอนุญาตอาจให้
แสดงหลักฐานประกอบการพิจารณาได้
(๔) การลากิจส่วนตัว ลากิจได้ตามจริง กรณีลาคลอดบุตร ๙๐ วัน หากประสงค์จะลา
กิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรให้ใช้สิทธิลาต่อเนื่องจากลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน ๑๕๐ วันทาการ ลาเกิน ๔๕ วัน ต้อง
เสนอให้เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นผู้อนุญาต
(๕) การลาพักผ่อน กรณีบรรจุและแต่งตั้งไม่ถึง ๖ เดือน ไม่มีสิทธิลาพักผ่อน กรณี
บรรจุและแต่งตั้ง ตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไปไม่ถึง ๑๐ ปี ให้มีสิทธิลาพักผ่อนประจาปีงบประมาณหนึ่งได้ ๑๐ วันทาการ
และวันลาพักผ่อนสะสมได้ไม่เกิน ๑๐ วันทาการซึ่งวันลาพักผ่อนสะสมและวันลาพักผ่อนประจาปี รวมกันแล้วต้อง
ไม่เกิน ๒๐ วันทาการ กรณีบรรจุและแต่งตั้งไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี ให้มีสิทธิลาพักผ่อนประจาปีงบประมาณหนึ่งได้

๖
๑๐ วันทาการและวันลาพักผ่อนสะสมได้ไม่เกิน ๒๐ วันทาการ ซึ่งวันลาพักผ่อนสะสมและวันลาพักผ่อนประจาปี
รวมกันแล้วต้องไม่เกิน ๓๐ วันทาการ การลาพักผ่อนต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะหยุดราชการได้ เพื่อไม่ให้เป็นการ
กระทบต่อการเรีย นการสอน มหาวิท ยาลั ยจึงมีน โยบาย มิให้ บุคลากรสายวิช าการลาพักผ่ อนในช่วงเปิ ดภาค
การศึกษา
(๖) การลาอปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจญ์ ลาได้ตามความเป็นจริงแต่ต้อง
จัดส่งใบลาก่อนวันอุปสมบท หรือก่อนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ในกรณีมีเหตุพิเศษไม่
อาจจัดส่งใบลาได้ก่อน ๖๐ วัน ให้ชี้แจงเหตุผลความจาเป็นประกอบการลา และให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอานาจ
พิจารณา
(๗) การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล ลาได้ตามความเป็นจริง แต่
ให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อนวันเข้ารับการตรวจเลือกหรือเตรียมพลไม่น้อยกว่า ๔๘ ชั่วโมง เมื่อพ้นการเข้า
รับการตรวจเลือกหรือเตรียมพลแล้วต้องรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการภายใน ๗ วัน
(๘) การลาไปศึกษา ฝึ กอบรม ปฏิบั ติการวิจัย หรือดูงาน เสนอต่อผู้ บังคับ บัญ ชา
ตามลาดับ โดยยึดหลักเกณฑ์ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(๙) การลาไปปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ ลาได้ไม่เกิน ๒ ปี โดยมิให้ เกิด
ความเสียหายแก่ราชการ
(๑๐) การลาติดตามคู่สมรส เสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับ โดยยึดหลักเกณฑ์ตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(๑๑) การลาไปฟื้ น ฟู ส มรรถภาพด้ านอาชี พ ไม่เกิน ๑๒ เดื อ น ต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ ได้ รับ
อันตรายหรือการเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะกระทาการตามหน้าที่ จนทา
ให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ
๒.๒ ลูกจ้างประจา
(๑) การลาป่ ว ย สามารถลาป่ ว ยได้ ต ามจริ ง ลาป่ ว ยตั้ ง แต่ ๓๐ วั น ขึ้ น ไป ต้ อ งมี
ใบรับรองแพทย์ หรือตามที่ผู้มีอานาจอนุญาตเห็นสมควร ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรให้ผู้ที่ลาป่วย ๓ วันขึ้น
ไปต้องมีใบรับรองแพทย์ประกอบการพิจารณา ได้รับค่า จ้างระหว่างวันลาไม่เกิน ๖๐ วันทาการ แต่ถ้าผู้มีอานาจ
อนุญาตเห็นสมควรอนุญาตให้ลาต่อไปอีกได้แงต้องไม่เกิน ๖๐ วันทาการ รวม ๑๒๐ วันทาการ
(๒) ลาคลอดบุตร ลาได้ครั้งหนึ่ง ๙๐ วัน
(๓) การลาไปช่วยเหลือภริยาคลอดบุตร กรณีลาภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ภริยา
คลอดบุตรได้รับค่าจ้างระหว่างลาไม่เกิน ๑๕ วันทาการ กรณีลาเมื่อพ้นจาก ๓๐ วัน นับจากวันที่ภริยาคลอดบุตร
ไม่ได้รับค่าจ้างระหว่างลา
(๔) การลากิจส่วนตัว ลากิจได้ตามจริง กรณีลาคลอดบุตร ๙๐ วัน หากประสงค์จะลา
กิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรเพิ่ม ให้ใช้สิทธิลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรโดยไดรับค่าจ้างระหว่าง
ลาได้อีกไม่เกิน ๓๐ วันทาการ และให้นับรวมอยู่ในวันลากิจ ๔๕ วันด้วย ได้รับค่าจ้างระหว่างลาไม่เกิน ๔๕ วันทา
การ แต่ในปีที่เริ่มปฏิบัติงาน ให้ได้รับค่าจ้างระหว่างลากิจไม่เกิน ๑๕ วันทาการ
(๕) การลาพักผ่อน กรณีบรรจุและแต่งตั้งไม่ถึง ๖ เดือน ไม่มีสิทธิลาพักผ่อน กรณี
บรรจุและแต่งตั้ง ตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไปไม่ถึง ๑๐ ปี ให้มีสิทธิลาพักผ่อนประจาปีงบประมาณหนึ่งได้ ๑๐ วันทาการ
และวันลาพักผ่อนสะสมได้ไม่เกิน ๑๐ วันทาการ ซึ่งวันลาพักผ่อนสะสมและวันลาพักผ่อนประจาปี รวมกันแล้วต้อง
ไม่เกิน ๒๐ วันทาการ กรณีบรรจุและแต่งตั้งไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี ให้มีสิทธิลาพักผ่อนประจาปีงบประมาณหนึ่งได้
๑๐ วันทาการ และวันลาพักผ่อนสะสมได้ไม่เกิน ๒๐ วันทาการ ซึ่งวันลาพักผ่อนสะสมและวันลาพักผ่อนประจาปี
รวมกันแล้วต้องไม่เกิน ๓๐ วันทาการ การลาพักผ่อนต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะหยุดราชการได้
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(๖) การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจญ์ ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงาน ยังไม่เคย
อุปสมบทหรือเคยอุปสมบทโดยมีมติคณะรัฐมนตรีกาหนดไม่ให้ถือเป็นวันลา หรือยังไม่เคยประกอบพิธีฮัจญ์ ให้ลา
ได้ตามความเป็นจริงโดยได้รับค่าจ้างปกติระหว่างลาไม่เกิน ๑๒๐ วัน
(๗) การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล ลาได้ตามความเป็นจริง แต่
ให้รายงานการลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อนวันเข้ารับการตรวจเลือกหรือเตรียมพลไม่น้อยกว่า ๔๘ ชั่วโมง เมื่อพ้นการ
เข้ารับการตรวจเลือกหรือเตรียมพลแล้วต้องรายงานตัวกลับเข้ าปฏิบัติราชการภายใน ๗ วัน หากได้รับเงินเดือน
จากกระทรวงกลาโหมแล้ว ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้าง
(๘) การลาไปศึกษา ฝึ กอบรม ปฏิบั ติการวิจัย หรือดูงาน เสนอต่อผู้ บังคับ บัญ ชา
ตามล าดั บ โดยยึ ดหลั ก เกณฑ์ ต ามระเบี ย บที่ เกี่ ย วข้อ ง กรณี ไปฝึ ก อบรม หรือ ดุ งานหรือ ไปปฏิ บั ติ การวิจั ย ใน
ต่างประเทศต้องขอทาความตกลงกับกระทรวงการคลังก่อน
(๙) การลาไปปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ ต้องดาเนินการโดยขอทาข้อตกลง
กับกระทรวงการคลังก่อน
(๑๐) การลาติดตามคู่สมรส เสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับ โดยยึดหลักเกณฑ์ตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(๑๑) การลาไปฟื้ น ฟู ส มรรถภาพด้ านอาชี พ ไม่เกิน ๑๒ เดื อ น ต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ ได้ รับ
อันตรายหรือการเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะกระทาการตามหน้าที่ จนทา
ให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ
๒.๓ พนักงานมหาวิทยาลัย
(๑) การลาป่ ว ย สามารถลาป่ ว ยได้ ต ามจริ ง ลาป่ ว ยตั้ ง แต่ ๓๐ วั น ขึ้ น ไป ต้ อ งมี
ใบรั บ รองแพทย์ หรื อ ตามที่ ผู้ มี อ านาจอนุ ญ าตเห็ น สมควร ดั ง นั้ น มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง เห็ น สมควรให้ ผู้ ที่
ลาป่วย ๓ วันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์ประกอบการพิจารณา
(๒) ลาคลอดบุตร ลาได้ครั้งหนึ่ง ๙๐ วัน โดยได้รับค่าจ้าง ๔๖ วัน อีก ๔๕ วัน รับ
ค่าจ้างจากสิทธิประกันสังคม
(๓) การลาไปช่วยเหลือภริยาคลอดบุตร สาหรับบุตร ๑ คนลาได้เพียงหนึ่งครั้งติดกัน
ไม่เกิน ๑๕ วันทาการ (ไม่สามารถแยกหลายครั้ง) ต้องเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย ผู้มีอานาจอนุญาตอาจให้
แสดงหลักฐานประกอบการพิจารณาได้
(๔) การลากิจส่วนตัว ลากิจได้ตามจริง กรณีลาคลอดบุตร ๙๐ วัน หากประสงค์จะลา
กิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรให้ใช้สิทธิลาต่อเนื่องจากลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน ๑๕๐ วันทาการ
(๕) การลาพักผ่อน กรณีบรรจุและแต่งตั้งไม่ถึง ๖ เดือน ไม่มีสิทธิลาพักผ่อน กรณี
บรรจุและแต่งตั้ง ตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไปไม่ถึง ๑๐ ปี ให้มีสิทธิลาพักผ่อนประจาปีงบประมาณหนึ่งได้ ๑๐ วันทาการ
และวันลาพักผ่อนสะสมได้ไม่เกิน ๑๐ วันทาการ ซึ่งวันลาพักผ่อนสะสมและวันลาพักผ่อนประจาปี รวมกันแล้วต้อง
ไม่เกิน ๒๐ วัน ทาการ กรณีบ รรจุและแต่งตั้งไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี ให้ มีสิทธิลาพักผ่ อนประจาปีงบประมาณหนึ่ง
ได้ ๑๐ วัน ทาการ และวัน ลาพักผ่ อนสะสมได้ไม่เกิน ๒๐ วันทาการ ซึ่งวันลาพักผ่ อนสะสมและวันลาพักผ่ อน
ประจาปี รวมกันแล้วต้องไม่เกิน ๓๐ วันทาการ การลาพักผ่อนต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะหยุดราชการได้
(๖) การลาอปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจญ์ ลาได้ตามความเป็นจริงแต่ต้อง
จัดส่งใบลาก่อนวันอุปสมบท หรือก่อนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ในกรณีมีเหตุพิเศษไม่
อาจจัดส่งใบลาได้ก่อน ๖๐ วัน ให้ชี้แจงเหตุผลความจาเป็นประกอบการลา และให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอานาจ
พิจารณา
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(๗) การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล ลาได้ตามความเป็นจริง แต่
ให้รายงานการลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อนวันเข้ารับการตรวจเลือกหรือเตรียมพลไม่น้อยกว่า ๔๘ ชั่วโมง เมื่อพ้นการ
เข้ารับการตรวจเลือกหรือเตรียมพลแล้วต้องรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการภายใน ๗ วัน
(๘) การลาไปศึ กษา ฝึ กอบรม ปฏิบั ติการวิจัย หรือดูงาน เสนอต่อผู้ บังคับ บัญ ชา
ตามลาดับ โดยยึดหลักเกณฑ์ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(๙) การลาไปปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ ลาได้ไม่เกิน ๒ ปี โดยมิให้ เกิด
ความเสียหายแก่ราชการ
(๑๐) การลาติดตามคู่สมรส เสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับ โดยยึดหลักเกณฑ์ตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(๑๑) การลาไปฟื้ น ฟู ส มรรถภาพด้ านอาชี พ ไม่เกิน ๑๒ เดื อ น ต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ ได้ รับ
อันตรายหรือการเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะกระทาการตามหน้าที่ จนทา
ให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ
๒.๔ พนักงานราชการ
(๑) การลาป่วย สามารถลาป่วยได้ตามจริง ลาป่วยตั้งแต่ ๓ วันขึ้นไป ต้องมีใบรับรอง
แพทย์ ได้รับค่าตอบแทนระหว่างการลาปีหนึ่งไม่เกิน ๓๐ วัน ส่วนที่เกิน ๓๐ วัน ให้ยื่นเบิกทดแทนการขาดรายได้
ประกันสังคม
(๒) ลาคลอดบุตร ลาได้ครั้งหนึ่ง ๙๐ วัน โดยได้รับค่าจ้าง ๔๕ วัน อีก ๔๕ วัน รับ
ค่าจ้างจากสิทธิประกันสังคม ปฏิบัติงานไม่ครบ ๗ เดือน ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างลาคลอด
(๓) การลากิจส่วนตัว ลากิจได้ปีละไม่เกิน ๑๐ วันทาการ
(๔) การลาพักผ่อน กรณีบรรจุและแต่งตั้งไม่ถึง ๖ เดือน ไม่มีสิทธิลาพักผ่อน กรณี
บรรจุและแต่งตั้ง ตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป ให้มีสิทธิลาพักผ่อนประจาปีงบประมาณหนึ่งได้ ๑๐ วันทาการ และวันลา
พั ก ผ่ อ นสะสมได้ ไม่ เกิ น ๕ วั น ท าการ ซึ่ ง วั น ลาพั ก ผ่ อ นสะสมและวั น ลาพั ก ผ่ อ นประจ าปี รวมกั น แล้ ว ต้ อ ง
ไม่เกิน ๑๔ วันทาการ
(๕) การลาอปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจญ์ ต้องเป็นพนักงานราชการที่ได้รับ
การจ้างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๔ ปี ลาเพียง ๑ ครั้ง โดยการลาได้ไม่เกิน ๑๒๐ วัน ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติ
การลาตามความเหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ
(๖) การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรี ยมพล ลาได้ตามความเป็นจริง
เมื่อพ้น การเข้ารับ การตรวจเลือกหรือเตรียมพลแล้วต้องรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการภายใน ๗ วัน ได้รับ
ค่าตอบแทนปีหนึ่งไม่เกิน ๖๐ วัน
๒.๕ เจ้าหน้าที่ประจาตามสัญญาจ้าง/ลูกจ้างชั่วคราว
(๑) การลาป่วย กรณีบรรจุและแต่งตั้งไม่ครบ ๖ เดือน ไม่ได้รับค่าจ้างระหว่างลาป่วย
กรณีเข้าปีแรก (หลัง ๖ เดือน) มีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างปีหนึ่งไม่เกิน ๘ วันทาการ กรณีไดรับการจ้างต่อเนื่อง
ในปีถัดไป (ปฏิบัติงานมากกว่า ๑ ปี) มีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างระหว่างลาปีหนึ่งไม่เกิน ๑๕ วันทาการ
(๒) ลาคลอดบุตร ลาได้ครั้งหนึ่ง ๙๐ วัน กรณีเข้าปีแรก (หลัง ๗ เดือน) มีสิทธิลาโดย
ได้รับค่าจ้าง ๔๕ วัน อีก ๔๕ วัน รับค่าจ้างจากสิทธิประกันสังคม
(๓) การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล ได้รับค่าจ้างระหว่างลาไม่
เกิน ๓๐ วัน กรณีลาเข้ารับการฝึกวิชาทหารได้รั บค่าจ้างไม่เกิน ๒ เดือน หากได้รับเงินเดือนจากกระทรวงกลาโหม
แล้ว ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้าง
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๓. ความก้าวหน้ าในเส้ น ทางสายอาชีพ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ โดยแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
๓.๑ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
(๑) ต าแหน่ งอาจารย์ มี ห ลั ก เกณฑ์ ตั้ งแต่ เริ่ม บรรจุ โดยคุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาโท ปริญญาเอก
(๒) ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ มีหลักเกณฑ์ คุณวุฒิระดับปริญญาโท ดารงตาแหน่ง
อาจารย์ ไม่น้อยกว่า ๔ ปี และระดับปริญญาเอก ดารงตาแหน่งอาจารย์ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(๓) ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ มีหลักเกณฑ์ ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไม่
น้อยกว่า ๓ ปี มีคุณสมบัติตามเกณฑ์คณะกรรมการข้าราชากรพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กาหนด
(๔) ตาแหน่งศาสตราจารย์ มีหลักเกณฑ์ดารงตาแหน่ง รองศาสตราจารย์ ไม่น้อยกว่า
๒ ปี มีคุณสมบัติตามเกณฑ์คณะกรรมการข้า ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) และข้อบังคับสภา
มหาวิทยาลัยกาหนด
๓.๒ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
๓.๒.๑ ตาแหน่งประเภททั่วไป เป็นไปตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) พ.ศ. ๒๕๕๓ กาหนด ดังนี้
(๑) ระดับ ปฏิ บั ติการ หลั ก เกณฑ์ ตั้งแต่เริ่มบรรจุ คุ ณ วุฒิ การศึ กษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับปริญญาตรี
(๒) ระดับชานาญงาน หลักเกณฑ์ คุณวุฒิ การศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ๖ ปี หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ๕ ปี หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ๔ ปี
(๓) ระดั บ ช านาญงานพิ เ ศษ หลั ก เกณฑ์ ด ารงต าแหน่ ง ช านาญงาน
ไม่น้อยกว่า ๖ ปี
๓.๒.๒ ต าแหน่ ง ประเภทวิ ช าชี พ เฉพาะ เป็ น ไปตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ ง
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) พ.ศ. ๒๕๕๓ กาหนด ประกอบด้วย นักวิชาการ
คอมพิ ว เตอร์ / วิ ศ วกรรม ต้ อ งมี ใบประกอบวิ ช าชี พ (ไฟฟ้ า โยธา เครื่ อ งกล) สถาปนิ ก วิ ศ วกรรมเกษตร
วิศวกรรมเคมี ดังนี้
(๑) ระดับปฏิบัติการ หลักเกณฑ์ตั้งแต่ เริ่มบรรจุ คุณ วุฒิ การศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือระดับปริญญาโท
(๒) ระดับชานาญการ หลักเกณฑ์คุณ วุฒิ การศึกษาระดับปริญญาตรี ๖ ปี
หรือระดับปริญญาโท ๔ ปี
(๓) ระดับชานาญการพิเศษ หลักเกณฑ์ต้องดารงตาแหน่งชานาญการไม่น้อย
กว่า ๔ ปี
(๔) ระดับเชี่ยวชาญ หลักเกณฑ์ต้องดารงตาแหน่งชานาญการพิเศษไม่น้อย
กว่า ๓ ปี
(๕) ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ หลักเกณฑ์ต้องดารงตาแหน่งเชี่ยวชาญ ไม่น้อย
กว่า ๒ ปี
๓.๒.๓ ต าแหน่ ง ประเภทวิ ช าชี พ เฉพาะ เป็ น ไปตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ ง
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) พ.ศ. ๒๕๕๓ กาหนด ประกอบด้วย นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน บุ คลากร นิ ติกร เจ้ าหน้ าที่บริห ารงานทั่วไป นักวิช าการพัส ดุ นักวิช าการเงินและบัญ ชี นัก

๑๐
ประชาสัมพันธ์ นักสุขศึกษา นักวิชาการช่างศิลป์ นักวิชาการศึกษา นักวิเทศสัมพันธ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นักวิชาการเกษตร นักวิทยาศาสตร์ บรรณารักษ์ นักวิจัย นักเอกสารสนเทศ ดังนี้
(๑) ระดับ ปฏิบัติการ หลักเกณฑ์ตั้งแต่ เริ่มบรรจุ คุณ วุฒิ การศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือระดับปริญญาโท
(๒) ระดับชานาญการ หลักเกณฑ์คุณ วุฒิ การศึกษาระดับปริญญาตรี ๖ ปี
หรือระดับปริญญาโท ๔ ปี
(๓) ระดั บ ช านาญการพิ เศษ หลั ก เกณฑ์ ต้ อ งด ารงต าแหน่ ง ช านาญการ
ไม่น้อยกว่า ๔ ปี
(๔) ระดั บ เชี่ ย วชาญ หลั ก เกณฑ์ ต้ อ งด ารงต าแหน่ ง ช านาญการพิ เศษ
ไม่น้อยกว่า ๓ ปี
(๕) ระดั บ เชี่ ย วชาญพิ เ ศษ หลั ก เกณฑ์ ต้ อ งด ารงต าแหน่ ง เชี่ ย วชาญ
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
คณะกรรมการพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. เนื ่อ งจากตาแหน่ง พนัก งานขับ รถไม่มีอัต ราตาแหน่ง ของพนัก งานมหาวิท ยาลัย ตาม
ระเบียบของกระทรงการคลัง มหาวิทยาลัย จึงควรจัดทาสวัสดิการกองทุน สาหรับพนักงานขับรถ เพื่อเป็นขวัญ
และกาลังใจในการปฏิบัติงาน
๒. มหาวิท ยาลัย ควรก าหนดเกณฑ์ก ารประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิง าน ของบุค ลากรใน
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทุกหน่วยงาน
มติที่ประชุม เห็นชอบ การดาเนินงานการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถัม ภ์ ประกอบด้วย ด้านสวัสดิ การบุคลากร ด้านสวัสดิการพนักงาน
ด้ า นความก้ าวหน้ าในเส้ น ทางสายอาชี พ ด้ านสิ ท ธิก ารลาของบุ ค ลากร ใน ๑ ปี งบประมาณ ด้า นกองทุน
ประกันสังคมและกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
๔.๒ การเบิกค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงาน
อ.ณัฐ พล สิท ธิพ ราหมณ์ กรรมการ น าเสนอ ตามที ่ก ารประชุม คณะกรรมการ
สภาคณาจารย์แ ละข้า ราชการ ครั ้ง ที ่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อ วัน พุธ ที ่ ๒๕ มีน าคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มีม ติที ่ป ระชุม
ให้ดาเนิน การศึกษาข้อสังเกตในประกาศมหาวิท ยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัม ภ์ จังหวัด
ปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานในการจัดการศึกษา เต็มเวลา จันทร์ ถึง
ศุกร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น
ขณะนี้ได้ดาเนิน จัดทาสรุปประเด็น เรียบร้อยแล้ว โดยประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการสอนเกินภาระ
งานในการจัดการศึกษา เต็มเวลา จันทร์ – ศุกร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีข้อแตกต่างจากระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่า ยค่าตอบแทนการสอนและค่า
นิเทศการสอน เกินกาหนดภาระงานในการจัดการศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๕ เกี่ยวกับภาระงานสอนที่นามา
คิดภาระงานในการประเมินการปฏิบัติงาน (อย่างน้อย ๑๒ คาบ /สัปดาห์/ภาคการศึกษา) รายวิช าใดที่นามา
คิดภาระงานแล้วไม่ส ามารถนาไปเบิกค่าตอบแทนสอนเกินภาระงานได้ โดยแบ่งออกเป็น รายวิช าที่เกี่ยวข้อง
กับศาสตร์ของตน ที่สามารถขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการได้ไม่น้อยกว่า ๘ คาบต่อภาคการศึกษา รายวิชาที่
นอกเหนือ เช่น งานวิช าการศึกษาทั่ว ไป (GE) และภาระงานสอนที่ใช้ในการขอเบิกค่าตอบแทนเกิน กาหนด

๑๑
ภาระงาน (ไม่เกิน ๖ คาบ/สัป ดาห์/ภาคการศึกษา) ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการสอนเกินกาหนดภาระงาน ในการจัด
การศึก ษาเต็ม เวลาจัน ทร์ – ศุก ร์ ลงวัน ที ่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔.๔ รายวิช าใดที ่น าไปเป็น
ภาระงาน ไม่สามารถนารายวิชานั้นเบิกค่าตอบแทนสอนเกินภาระงานได้
มติที ่ป ระชุม เห็น ชอบ การเบิ กค่ าตอบแทนการสอนเกิ นภาระงาน ตามประกาศ
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถัม ภ์ จัง หวัด ปทุม ธานี เรื่อ ง หลัก เกณฑ์ก ารจ่า ย
ค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานในการจัดการศึกษา เต็มเวลา จันทร์ – ศุกร์ พ.ศ. ๒๕๖๒
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กาหนดการจัดประชุม
สภาคณาจารย์ และข้าราชการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ในวัน พุ ธ ที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
ที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๒๕ น.
นายตฤณพิสิษฐ์ พันธ์นาเหนือ
ผู้จดรายงานการประชุม
อ.ดร.นิติกร อ่อนโยน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

