รายงานการประชุม
สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓
วันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิต ๔๐๙ ชั้น ๔ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
------------------------------------------------------รายนามผู้มาประชุม
๑. รศ.ดร.อรสา
๒. ผศ.ชวาลา
๓. ผศ.ดร.ณพัฐอร
๔. อ.ณัฐพล
๕. น.ส.ศิริวรรณ
๖. น.ส.กมลรัตน์
๗. นายมานพ
๘. นายแทนคุณ
๙. อ.ดร.นิติกร
๑๐. ว่าที่ ร.ต.หญิง เพียงใจ

จรูญธรรม
ละวาทิน
บัวฉุน
สิทธิพราหมณ์
สุขแซว
ยอดหาญ
สุขสุเดช
วงค์ษร
อ่อนโยน
เสือเอก

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามผู้ประชุมแบบออนไลน์
๑. อ.ชัยวุฒิ

เทโพธิ์

รองประธาน

รายนามผู้ไม่มาประชุม
๑. ผศ.ดร.ทัศพร
๒. ผศ.ฐาปนา

ชูศักดิ์
จ้อยเจริญ

รองประธาน
กรรมการ

ไปราชการ
ลาป่วย

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ 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. มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจ่ายเงินรางวัลผลการปฏิบัติราชการสาหรับผู้ดารงตาแหน่ง
ระดับชานาญการ และชานาญการพิเศษ จากกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒

๒
กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่ อ เป็ น ขวั ญ และก าลั ง ใจกั บ ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ระดั บ ช านาญการและช านาญการพิ เศษ
ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
อ.ดร.นิติกร อ่อนโยน กรรมการและเลขานุการ นาเสนอ รายงานการประชุมสภาคณาจารย์
และข้าราชการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จานวน ๓ หน้า
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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
เสนอต่อมหาวิทยาลัยพิจารณาเรียบร้อยแล้ ว 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.หญิง 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
ทั้งนี้ ได้นาประเด็นดังกล่า วเสนอที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการมีมติเห็นชอบแก้ไขปรับปรุง โดยเพิ่มตารางเปรียบเทียบเครื่องหมาย
อินทรธนูแข็งสาหรับเครื่องแบบพิธีการของข้าราชการ และปรับปรุงข้อมูลให้ชัดเจน นั้น
ขณะนี้ ไ ด้ ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง เนื้ อ หาดั ง กล่ า วเรี ย บร้ อ ยแล้ ว จึง เสนอต่อ ที ่ป ระชุม
คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ควรปรับปรุง แก้ไขชื่อหัวข้อตารางเปรียบเทียบแบบอินทรธนู แข็งสาหรับเครื่องแบบพิธี
การ แบบข้าราชากร แบบตามข้อบังคับฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแบบที่เสนอ ดังนี้
๑.๑ ตารางช่องที่ ๑ ลาดับที่
๑.๒ ตารางช่องที่ ๒ ประเภทตาแหน่ง
๑.๓ ตารางช่องที่ ๓ อินทรธนูและเครื่องหมายตาแหน่งบนอินทรธนู
๑.๔ ตารางช่องที่ ๔ ข้อบังคับ มหาวิท ยาลัยฯ ว่าด้ว ยเครื่องแบบ เครื่องหมาย ของ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒

๓
๑.๕ ตารางช่องที่ ๕ แบบที่เสนอ
๒. ควรจัดทาตารางเปรียบเทียบแบบอินทรธนูแข็งสาหรับเครื่องแบบพิธีการ โดยแยกเป็น
๓ ประเภท ดังนี้
๒.๑ ตารางเปรียบเทียบแบบอินทรธนูแข็งสาหรับเครื่องแบบพิธีการข้าราชการพลเรือน
๒.๒ ตารางเปรีย บเทีย บแบบอิน ทรธนูแ ข็ง ส าหรับ เครื่อ งแบบพิธ ีก าร พนัก งาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ
๒.๓ ตารางเปรีย บเทีย บแบบอิน ทรธนูแ ข็ง ส าหรับ เครื ่อ งแบบพิธ ีก าร พนัก งาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
๓. ควรเรีย งลาดับ ประเภทตาแหน่ง ให้เหมาะสม ตามบัญ ชีก ารเทีย บตาแหน่ง พนัก งาน
มหาวิทยาลัยเท่ากับตาแหน่งข้าราชากรพลเรือน แนบหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๖.๖/๓๘๑๔๓ ลงวันที่
๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ โดยเรียงลาดับดังนี้
๓.๑ ตาแหน่งผู้บริหาร ดังนี้
๓.๑.๑ ตาแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ประกอบด้วย อธิการบดี
๓.๑.๒ ตาแหน่ง ประเภทบริห าร ระดับ ต้น ประกอบด้ว ย รองอธิก ารบดี
คณบดี หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
๓.๑.๓ ตาแหน่งประเภทอานวยการ ระดับสูง ประกอบด้ว ย ผู้อานวยการ
สานักงานอธิการบดี
๓.๑.๔ ตาแหน่งประเภทอานวยการ ระดับต้น ประกอบด้วย ผู้ช่วยอธิการบดี
รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา ประธานสาขาวิชา หรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ
๓.๑.๕ ตาแหน่งประเภทอานวยการ ระดับต้น ประกอบด้ว ย ผู้อานวยการ
กอง หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง
๓.๑.๖ ตาแหน่งประเภทอานวยการ ระดับต้น ประกอบด้วย เลขานุการคณะ
หรือเลขานุการสถาบัน/สานัก/ศูนย์ ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
๓.๑.๗ ตาแหน่งประเภทวิช าการ ระดับชานาญการ ประกอบด้วย หัวหน้า
งานภายในกอง/สานักงานเลขานุการคณะ/สถาบัน/สานัก/ศูนย์ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
๓.๒ ตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ปฏิบัติการ
๓.๓ ต าแหน่ง พนัก งานมหาวิท ยาลัย ปฏิบ ัต ิก าร ผู ้ด ารงต าแหน่ง ทางวิช าการ
ประกอบด้วย ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
๓.๔ ตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยวิชาการ ตาแหน่งอาจารย์
๓.๕ ตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยวิชาการ ผู้ ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
๓.๖ ตาแหน่งประเภททั่วไป (สายสนับสนุน)
มติที่ประชุม เห็น ชอบ โดยปรับปรุงข้อมูล ตารางให้ชัดเจน เหมาะสม ตามข้อแสนอแนะ
ของคณะกรรมการ โดยมอบ ผศ.ฐาปนา จ้อยเจริญ กรรมการ และว่าที่ ร.ต.หญิง เพียงใจ เสือเอก กรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ ดาเนินการ และนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย
(ก.บ.พ.) พิจารณาในขั้นตอนต่อไป

๔
๔.๒ สวัสดิการการเกษียณอายุราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอ เนื่องจาก
พนักงานมหาวิทยาลัย ที่ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลานาน และมีอายุการปฏิบัติงานใกล้เกษียณอายุราชการ โดยที่
เห็น สมควร เพื ่อ เสนอแนะให้ม หาวิท ยาลัย มี ก ารจัด สวัส ดิก ารเงิน ช่ว ยเหลือ ให้ก ับ พนัก งานมหาวิท ยาลัย
กรณีเกษียณอายุราชการ เพื่อตอบแทนการปฏิบัติงานให้แก่มหาวิทยาลัย ที่เกษียณอายุราชการประจาปี จึงขอ
เสนอต่อที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ควรศึกษาพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการจัดทาสวัสดิการเงินช่วยเหลือให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย กรณีเกษียณอายุราชการ
๒. ควรด าเนิน การจัด ท าประชาพิจ ารณ์โ ดยการสอบถามความคิด เห็น พนัก งาน
มหาวิทยาลัยทุกประเภท
๓. พนักงานมหาวิทยาลัยควรมีสิทธิในสวัสดิการเงินช่วยเหลือให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย
กรณีเกษียณอายุราชการ
๔. ควรจัดทาสวัสดิการให้ครอบคลุมกับ บุคลากรในมหาวิทยาลัย ทุกประเภท
๕. ควรหารือกับผู้บริหารและงานบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับประเด็นลูกจ้างชั่วคราว
มติที่ป ระชุม เห็น ชอบ ดาเนิน การศึก ษาพระราชบัญ ญัติคุ้ม ครองแรงงาน (ฉบับ ที ่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๖๒ และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ประกอบการจัดทา (ร่าง)สวัสดิการเงินช่วยเหลือให้พนักงานมหาวิทยาลัย
กรณีเกษียณอายุราชการ โดยมอบ อ.ดร.นิติกร อ่อนโยน กรรมการและเลขานุการ ดาเนินการ และนาเสนอ
ต่อที่ป ระชุม สภาคณาจารย์และข้าราชการครั้งต่อ ไป และมอบน.ส.กมลรัต น์ ยอดหาญ กรรมการ หารือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ งานบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับประเด็นสวัสดิการลูกจ้างชั่วคราว
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กาหนดการจัดประชุม
สภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ ครั้ งที่ ๘/๒๕๖๓ ในวัน พุ ธ ที่ ๑๙ สิ ง หาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิต ๔๐๙ ชั้น ๔ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
ที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๔๕ น.

นายตฤณพิสิษฐ์ พันธ์นาเหนือ
ผู้จดรายงานการประชุม

อ.ดร.นิติกร อ่อนโยน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

