รายงานการประชุม
สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓
วันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิต ๔๐๙ ชั้น ๔ 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. ผศ.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

รายนามผูไ้ ม่มาประชุม
๑. อ.ชัยวุฒิ

เทโพธิ์

รองประธาน

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ผศ.จิตเจริญ

ศรขวัญ

อาจารย์ คณะครุศาสตร์

ติดภารกิจ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้ตรวจสอบคณะกรรมการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ เมื่ อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุม จึงกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑. เรียนเชิญ ผศ.จิตเจริญ ศรขวั ญ อาจารย์ คณะครุศาสตร์ บรรยายให้ ความรู้และความ
เข้าใจ หัวข้อ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี เรื่อง วิธีคิดภาระงานของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ที่ประชุม รับทราบ

๒
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอ รายงานการประชุม
สภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จานวน ๔ หน้า
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๓.๑ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิ จารณาแต่ งตั้ งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
พ.ศ. ๒๕๖๓
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์ และข้าราชการ กล่าวต้อนรับ ผศ.จิตเจริญ
ศรขวัญ อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ในการบรรยายเพื่อให้อาจารย์มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน เกี่ยวกับประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล
ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีประเด็นสาคัญ ดังนี้
๑. การเปรียบเทียบหลักเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ ระหว่าง ประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบั น อุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลั กเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ ดารง
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง
วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕) กับ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงปัจจุบัน)
๒. องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องสาหรับการขอตาแหน่งทางวิชาการ
๓. คุณวุฒิ ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง และการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง
๔. หลักเกณฑ์การประเมินการสอนของผู้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ และเอกสารที่ใช้ประเมิน
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ ข้อเสนอการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๙๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕
รศ.ดร.อรสา จรูญ ธรรม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอ เนื่องจาก
เจ้ า หน้ า ที่ ป ระจ าตามสั ญ ญ าจ้ า ง สั ง กั ด คณ ะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มี ห นั ง สื อ ถึ ง ประธาน
สภาคณาจารย์และข้าราชการ เกี่ยวกับ แนวคิดและข้อเสนอในการจัดกิจกรรมสาคัญ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ดังนี้
๑. กิจกรรม เนื่ องในโอกาสครบรอบ ๙๐ ปี แห่ งการสถาปนาโรงเรียนฝึ กหั ดครูเพ็ช รบุรี วิทยาลงกรณ์ สู่ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๕)
๒. ครบรอบ ๑๓๘ ปี วันประสูติ สมเด็จฯ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ (๑๖ เมษายน ๒๔๒๗)
๓. ครบรอบ ๘๓ ปี วันสิ้นพระชนม์ สมเด็จฯ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ (๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๒)
๔. ครบรอบ ๔๘ ปี ที่พ ระบาทสมเด็จพระมหาภู มิพ ลอดุล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิต ร
ทรงรับสถาบันฯ ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ (๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๗)
โดยมีข้อเสนอแนะการจัดกิจกรรมดังกล่าว ดังนี้
๑. การบาเพ็ญกุศลครั้งใหญ่

๓
๒. การจัดประกวดตราสัญลักษณ์ ครบ ๙๐ ปี
๓. การจัดงานเฉลิมฉลอง ที่เน้นให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ดังกล่าว
๔. การจั ด สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ เผยแพร่ ป ระวั ติ ความเป็ น มา ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูถัมภ์
จึงเสนอต่อที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ขณะนี้มหาวิทยาลัยมีการดาเนินการจัดเตรียมการจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยอยู่ระหว่าง
การเสนอเพื่อพิจารณาของคณะกรรมการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เบื้ องต้นการจัดงานดังกล่าวมีการเสนอให้
จ้าง Organizer ในการกาหนดรูปแบบการจัดงาน
๒. ควรเสนอแนวคิดและข้อคิดเห็นการจัดกิจกรรมต่อกับผู้บริหารพิจารณา
๓. การจัดกิจกรรมไม่ควรเป็นวันเดียวกัน เช่น วันประสูติ กิจกรรมวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จ
ฯ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ และวันสถาปนา เป็นต้น
๔. ควรรอความชัดเจนในการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
๕. ควรศึกษารูปแบบการจัดกิจ กรรมในหน่วยงานอื่น ๆ
มติที่ประชุม รับ ทราบ แนวคิด และข้อ เสนอการจัดกิจกรรมสาคัญ ของมหาวิทยาลัย ในปี
พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเจ้ า หน้ า ที่ ป ระจ าตามสั ญ ญาจ้ า ง สั ง กั ด คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ และมอบ
คณะกรรมการสภาคณาจารย์แ ละข้า ราชการ ศึก ษาและทาความเข้า ใจรูป แบบการจัด กิจ กรรมสาคั ญ ของ
หน่วยงานอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน และรอความชัดเจนจากมหาวิทยาลัยในการจัดกิจกรรม และเสนอต่อที่
ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการในครั้งต่อไป
๔.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี เรื่อง เงินช่วยเหลือพนักงานมหาวิทยาลัยกรณีออกจากงาน พ.ศ. ....
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอ ตามที่การ
ประชุม สภาคณาจารย์แ ละข้า ราชการ ครั ้ง ที ่ ๗/๒๕๖๓ เมื ่อ วัน ที ่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มีม ติ
คณะกรรมการให้ อ.ดร.นิติกร อ่อนโยน กรรมการและเลขานุการ ดาเนินการศึกษาพระราชบัญ ญัติคุ้มครอง
แรงงาน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ประกอบการจัดทา (ร่าง)สวัสดิการเงินช่วยเหลือให้
พนักงานมหาวิทยาลัย กรณีเกษียณอายุราชการ นั้น
ขณะนี ้ ได้ด าเนิน การจัด ท า (ร่า ง) ประกาศมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง เงินช่ว ยเหลือพนักงานมหาวิทยาลัยกรณีออกจากงาน พ.ศ. ...
เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการเพื่อพิจารณาต่อไป
คณะกรรมการพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ควรระบุว ัน เริ ่ม ปฏิบ ัต ิง านของบุค ลากรก่อ นได้ร ับ การบรรจุแ ต่ง ตั ้ง เป็ น พนั ก งาน
มหาวิทยาลัย ใน”ข้อ ๘ การเริ่มนับระยะเวลาปฏิบัติงานให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งแต่เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลั ย ซึ่ง มีก ารทดลองปฏิบ ัติง านและมีก ารจ้า งต่อ เนื ่อ งเป็น พนัก งานมหาวิท ยาลัย ” เพื ่อ เป็น ขวัญ
กาลังใจให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย
๒. ควรตัด “ข้อ ๑๐ การปฏิบ ัต ิเ กี ่ย วกับ การเบิก จ่า ยเงิน ช่ว ยเหลือ ให้เ ป็น ไปตาม
ระเบียบ ... ว่าด้วยกองทุน ... โดยอนุโลม”

๔
มติที่ป ระชุม เห็น ชอบ (ร่า ง) ประกาศมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง เงินช่วยเหลือพนักงานมหาวิทยาลัยกรณีออกจากงาน พ.ศ. ... โดยปรับแก้
ตามข้อเสนอแนะ และนาเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
๔.๓ ข้อ บัง คับ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถัม ภ์ จัง หวัด
ปทุมธานี ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมาย ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒
ว่าที่ ร.ต.หญิง เพียงใจ เสือเอก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ นาเสนอ ตามที่การ
ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีมติที่ประชุม
มอบหมายให้ สรุป ประเด็น ข้อสังเกต เครื่องหมาย เครื่องแบบ ของพนักงานมหาวิทยาลัย และได้ดาเนินการ
เสนอต่อมหาวิทยาลัยพิจารณาเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยมอบผู้อานวยการสานักงาอธิการบดี พร้อมนาเข้าที่
ประชุม อนุก รรมการสภามหาวิท ยาลัย ด้า นกฎหมาย ระเบีย บและข้อ บัง คับ เพื ่อ พิจ ารณา โดยที ่ป ร ะชุม
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 และข้ อบังคับ มีค วามเห็น ให้ป รับ ปรุง
เนื้อหาบางส่ว น และสรุป ประเด็น ข้อสังเกตเครื่องหมายอิน ทรธนูแข็งพนักงานมหาวิท ยาลัย เพื่อนาเสนอต่อ
มหาวิทยาลัยพิจารณา
ทั้ ง นี้ ได้ น าประเด็ น ดั ง กล่ า วเสนอที่ ป ระชุ ม สภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ ครั้ ง ที่
๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการมีมติเห็นชอบโดยให้มีการแก้ไขปรับปรุง เพิ่มตาราง
เปรียบเทียบเครื่องหมายอินทรธนูแข็งสาหรับเครื่องแบบพิธีการของข้าราชการ และปรับปรุงข้อมูลให้ชัดเจน และ
น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ มสภาคณาจารย์ และข้าราชการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่ อวัน ที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงข้อมูลตารางเปรียบเทียบแบบอินทรธนูแข็งสาหรับเครื่องแบบพิ ธีการ แบบ
ข้าราชการ แบบตามข้อบังคับฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแบบที่เสนอ ให้ชัดเจน เหมาะสม นั้น
ขณะนี้ ได้ ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล ครบถ้ ว นเรี ย บร้ อ ยแล้ ว จึง เสนอต่อ ที ่ป ระชุม
คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ควรจัดเตรียมดาเนินการจัดทา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมาย ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...
๒. ควรแนบตารางเปรีย บเทีย บแบบอิน ทรธนูแ ข็ง ส าหรับ เครื ่อ งแบบพิธ ีก าร แบบ
ข้าราชการ แบบตามข้อบังคับฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแบบที่เสนอ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ก.บ.พ.
พิจารณาต่อไป
มติที่ป ระชุม เห็น ชอบ ตารางเปรีย บเทีย บแบบอิน ทรธนูแ ข็งสาหรับ เครื่อ งแบบพิธีก าร
แบบข้าราชการ แบบตามข้อ บังคับ ฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแบบที่เสนอ โดยมอบว่าที่ ร.ต.หญิง เพียงใจ เสือเอก
กรรมการและผู ้ช ่ว ยเลขานุก าร ด าเนิน การจัด ท า (ร่า ง) ข้อ บัง คับ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมาย ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.) พิจารณาต่อไป

๕
๔.๔ เกณ ฑ์ม าตรฐานใน การขอต าแหน่ง ทางวิช าการจากผลงาน สร้า งสรรค์
ด้านศิลปกรรม
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอ เนื่องจาก
อาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทาผลงานสร้างสรรค์ด้าน
ศิลปกรรมเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อให้อาจารย์ที่สนใจจะทาผลงานด้านศิลปกรรมเพื่อเข้าสู่ตาแหน่ง
ทางวิชาการมีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน จึงเสนอต่อที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการเพื่อพิจาร ณา
คณะกรรมการพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
มหาวิท ยาลัย ควรกาหนดรูป แบบการเสนอผลงานสร้างสรรค์ด้านศิล ปกรรม ในข้อบังคับ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง วิธีคิดภาระงานของผู้ดารง
ตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ....
มติที ่ป ระชุม เห็น ชอบ เสนอแนะให้ม หาวิท ยาลัย ก าหนดรูป แบบการเสนอผลงาน
สร้างสรรค์ด้านศิล ปกรรมให้ชัดเจน ในข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี เรื่อง วิธีคิดภาระงานของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. ....
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กาหนดการจัดประชุม
สภาคณาจารย์ แ ละข้ าราชการ ครั้ งที่ ๙/๒๕๖๓ ในวัน พุ ธ ที่ ๑๖ กั น ยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิต ๔๐๙ ชั้น ๔ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
ที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.
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