รายงานการประชุม
สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓
วันพุธที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิต ๔๐๙ ชั้น ๔ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
------------------------------------------------------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. นายมานพ
๑๑. นายแทนคุณ
๑๒. ผศ.ดร.นิติกร
๑๓. ว่าที่ ร.ต.หญิง เพียงใจ

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

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

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้ตรวจสอบคณะกรรมการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุม จึงกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑. รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้รับการอนุมัติให้ต่อเวลา
ของราชการ อีก ๕ ปี
๒. ขอขอบคุณ ผู้ บ ริห ารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ และ
ผู้ เกี่ ย วข้ อ งทุ ก ท่ า น ในการร่ ว มต้ อ นรั บ คณะศึ ก ษาดู ง านของคณะกรรมการสภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
๓. ขอแสดงความยิ น ดี กั บ อ.ชั ยวุ ฒิ เทโพธิ์ กรรมการ ที่ ได้ ก ารรับ รองคุ ณ วุฒิ ก ารศึ ก ษา
ในระดับดุษฎีบัณฑิต
๔. ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.นิติกร อ่อนโยน กรรมการ ได้ รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการศึกษา (รหัส ๖๕๐๑)
ที่ประชุม รับทราบ

๒
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอ รายงานการประชุม
สภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จานวน ๕ หน้า
คณะกรรมการพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. หน้ าที่ ๔ ข้ อ ๔.๓ บรรทั ด ที่ ๑ แก้ ไขข้ อ ความเป็ น “ว่าที่ ร.ต.หญิ ง เพี ย งใจ เสื อ เอก
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ นาเสนอ ตามมติการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อ
วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการมีมติเห็นชอบโดยให้มีการแก้ไขปรับปรุง ข้อมูลให้ชัดเจน และ
นาเสนอต่อที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการต่อไป ขณะนี้ได้ดาเนินการปรับปรุงข้อมูลครบถ้วยเรียบร้อยแล้ว
จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการเพื่อพิจารณา”
๒. หน้ า ที่ ๕ ข้ อ ๔.๔ บรรทั ด ที่ ๖ “มหาวิ ท ยาลั ย ควรก าหนดรู ป แบบการเสนอผลงาน
สร้างสรรค์ด้านศิลปกรรม ในข้อบั งคับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุ ม ธานี เรื่ อ ง วิ ธี คิ ด ภาระงานของผู้ ด ารงต าแหน่ ง อาจารย์ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. ...” แก้ไขข้อความเป็น “มหาวิทยาลัยควรกาหนดรูปแบบการเสนอผลงานสร้างสรรค์ด้าน
ศิลปกรรม วิชาการผลกงานสร้างสรรค์ ด้านศิลปกรรม ในข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชู ป ถั ม ภ์ จั งหวัด ปทุ ม ธานี เรื่ อ ง คุ ณ สมบั ติ ห ลั ก เกณฑ์ และวิ ธีก ารพิ จ ารณาแต่ งตั้ งคณาจารย์ ป ระจ า
มหาวิทยาลัยให้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ....”
มติ ที่ ป ระชุ ม รั บ รองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้ าราชการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓
โดยปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๓.๑ ข้อเสนอการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๙๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕
รศ.ดร.อรสา จรูญ ธรรม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอ ตามที่ การ
ประชุ ม คณะกรรมการสภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ ครั้ ง ที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่ อ วั น ที่ ๑๙ สิ ง หาคม ๒๕๖๓
คณะกรรมการ รั บ ทราบ แนวคิ ด และข้ อ เสนอการจั ด กิ จ กรรมส าคั ญ ของมหาวิ ท ยาลั ย ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕
โดยเจ้าหน้าที่ประจาตามสัญญาจ้าง สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และมอบคณะกรรมการศึกษาและ
ทาความเข้าใจรูปแบบการจัดกิจกรรมสาคัญของหน่วยงานราชการในลักษณะเดียวกัน พร้อมติดตามความชัดเจน
จากมหาวิทยาลัย ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว นั้น
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ประจาตามสัญญาจ้าง สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เสนอ
รูปแบบการจัดกิจกรรม จานวน ๕ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ ทักษิณานุปทาน อุทิศถวาย สมเด็จฯ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์
กิจกรรมที่ ๒ ออกแบบตราสัญลักษณ์ ๙ ทศวรรษ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
กิจกรรมที่ ๓ ของที่ระลึก ๙ ทศวรรษ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
กิจกรรมที่ ๔ หนังสือ ๙ ทศวรรษ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
กิจกรรมที่ ๕ สานสัมพันธ์ ๙ ทศวรรษ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
เนื่องจากการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๙๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จาเป็นต้อง
ศึกษาข้อมูลการจัดกิจกรรมดังกล่าว และรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการจัดกิจกรรม และนาเข้าที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการในครั้งต่อไป
ที่ประชุม รับทราบ

๓
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ ความคืบหน้า การเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณเงิน
รายได้ สู่งบประมาณแผ่นดิน
นายแทนคุ ณ วงค์ ษ ร กรรมการ น าเสนอ ตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
วไลยอ ลงก รณ์ ใน พ ระบ รม ราชู ป ถั ม ภ์ เรื่ อ ง รายชื่ อ ผู้ ผ่ าน ก ารคั ดเลื อ ก บุ คล ากรสายส นั บ ส นุ น
ให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ที่ได้รับค่าจ้างจากงบประมาณแผ่นดิน ครั้งที่ ๑ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมี ผู้ ผ่ า นเกณฑ์ คั ด เลื อ ก จ านวนทั้ ง หมด ๒๐ คน ได้ รั บ การเรี ย กบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง แล้ ว
จานวน ๑๗ คน อยู่ระหว่างการรอบรรจุและแต่งตั้ง จานวน ๓ คน ทั้งนี้ ระยะเวลาการเรียกบรรจุ และแต่งตั้ง
ใกล้ครบระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนดคือ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมีหลักเกณฑ์ห รือ
ขั้นตอนในการบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ที่อยู่ระหว่างรอรับการเรียกบรรจุและแต่งตั้ง
หรือไม่ อย่างไร จึงนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
ควรปรึกษาหารือกับ ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหาสาเหตุพร้อมแนวทางการดาเนินการ
มติที่ประชุม เห็น ชอบ ควรหารือกับผู้บริห ารมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย
มอบรศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ หารือด้วยวาจากับผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ในเบื้องต้น
๔.๒ การตรวจสุขภาพประจาปีของพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ประจาปี ๒๕๖๓
นายแทนคุณ วงค์ษ ร กรรมการ น าเสนอ ตามที ่ม หาวิท ยาลัย มีส วัส ดิก าร
ด้า นการตรวจสุข ภาพประจาปี ให้กับ บุค ลากรในมหาวิท ยาลัย ทุกคน และดาเนิน การตรวจสุข ภาพประจาปี
พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้กับ อาจารย์ ข้า ราชการ ลูก จ้า งประจา พนัก งานมหาวิท ยาลัย สายวิช าการ เมื่อ วั น ที่ ๖
กุมภาพัน ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรน่าสายพัน ธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) มีแนวโน้มรุน แรง มหาวิทยาลัยจึง เลื่อนกาหนดการตรวจสุขภาพ
ป ระจ าปีข อ งพ นัก งาน ม ห าวิท ย าลัย ส าย ส นับ ส นุน พ นัก งาน ราช ก าร ป ระ จ าปี พ .ศ . ๒ ๕ ๖ ๓
อย่างไม่มีกาหนด ส่งผลให้พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน พนักงานราชการ ยั งไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ
ประจาปี
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย มีแนวทางการตรวจสุขภาพประจาปีของ พนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน พนักงานราชการ อย่างไร จึงนาเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการสภาคณาจารย์ และข้าราชการ
เพื่อพิจารณา
คณะกรรมการพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
ควรจัด ท าห นัง สือ เสน อผู ้บ ริห ารมห าวิท ยาลัย พิจ ารณ าก าห น ดแ น วท างการ
ตรวจสุขภาพประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน พนักงานราชการ
มติที่ประชุม เห็นชอบ การตรวจสุขภาพประจาปีของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
พนักงานราชการ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมอบนายแทนคุณ วงค์ษร กรรมการ จัดทาหนังสือเสนอต่อผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย พิจารณา

๔
๔.๓ (ร่า ง) ประกาศมหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถัม ภ์
จังหวัดปทุมธานี เรื่อง เงินช่วยเหลือพนักงานมหาวิทยาลั ยกรณีออกจากงาน พ.ศ. ....
อาจารย์ ณั ฐพล สิ ทธิพราหมณ์ กรรมการ น าเสนอ ตามที่การประชุมคณะกรรมการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรมการมีมติให้ศึกษา
พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม รองแรงงาน (ฉบั บ ที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ และมหาวิ ท ยาลั ย อื่ น ๆ ประกอบการจั ด ท า
(ร่าง) ประกาศดังกล่าว และครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการมีมติให้ปรับปรุง
แก้ไขประเด็นเกี่ยวกับ การระบุวันเริ่มปฏิบัติงานของบุคลากรก่อนได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
และกรณี สิ ท ธิของพนั กงานมหาวิท ยาลั ย สั งกั ดโรงเรียนสาธิต ว่ามี สิ ท ธิต ามประกาศดังกล่ าวหรือ ไม่อย่ างไร
ตาม (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง เงินช่วยเหลือ
พนักงานมหาวิทยาลัยกรณีออกจากงาน พ.ศ. ... นั้น
ขณะนี้ ได้ ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขประเด็ น ตามข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการ
เรียบร้อยแล้ว จึงนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการเพื่อทราบ
คณะกรรมการพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
ควรแก้ไ ขข้อ ความใน ข้อ ๘ “การเริ ่ม นับ ระยะเวลาปฏิบ ัต ิง านให้เ ริ่ม นับ ตั ้ง แต่ว ัน ที่
ปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัย แต่ไม่รวมถึงการปฏิบัติงานในช่วงระยะเวลาที่ทาหน้าที่อาจารย์พิเศษ” เป็น “การ
เริ่มนับ ระยะเวลาปฏิบัติงานให้เริ่มนับ ตั้งแต่วันที่เริ่มปฏิบัติงานกับมหาวิท ยาลัย กรณีพ นักงานมหาวิท ยาลัย
สายวิชาการ ไม่รวมถึงการปฏิบัติงานในช่วงระยะเวลาที่ทาหน้าที่อาจารย์พิเศษ”
มติที ่ป ระชุม เห็น ชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง เงินช่วยเหลือพนักงานมหาวิทยาลัยกรณีออกจากงาน พ.ศ. ... โดยปรับแก้ไข
เนื ้อ หาบางส่ว น ตามข้อ เสนอแนะของคณะกรรมการ โดยมอบ ผศ.ดร.นิต ิก ร อ่อ นโยน กรรมการและ
เลขานุการ ดาเนินการจัดทาหนังสือเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอ เนื่องจากการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.) ได้รายงานงบประมาณการเงิน กองทุน
สวัสดิการพนั กงานมหาวิทยาลั ย ปรากฏว่ามีเงิน คงเหลื อเป็นจานวนมาก จึงมีแนวคิดในการเพิ่ มงบประมาณ
สวัส ดิการยืดหยุ่ น สาหรั บ พนั กงานมหาวิทาลัย จากกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย จากเดิม จานวน
๖,๐๐๐ บาท เป็นเงินจานวน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือ จานวน ๑๒,๐๐๐ บาท ได้หรือไม่ อย่างไร
ผศ.ชวาลา ละวาทิน กรรมการ นาเสนอ ข้อมูลงบประมาณกองทุนสวัสดิการจากการ
ประมาณการเบื้องต้น โดยอ้างอิงจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายได้เข้ากองทุน เป็นเงิน ๒๑,๒๐๔,๐๖๗.๗๕
บาทมีรายการค่าใช้จ่าย จานวน ๔ รายการ เป็นเงิน ๖,๘๗๗,๒๔๖.๗๕ บาท คงเหลือ ๑๔,๓๒๖,๘๒๐.๕๑ บาท
ดังนี้
กรณี เพิ่ ม สวั ส ดิ ก ารยื ด หยุ่ น จาก ๖,๐๐๐ เป็ น ๑๒,๐๐๐ บาท มี ร ายการค่ า ใช้ จ่ า ย
จานวน ๔ รายการ เป็นเงิน ๑๙,๖๓๒,๑๕๑.๗๕ บาท คงเหลือ ๑,๕๗๑,๙๑๕.๕๑ บาท
กรณีเพิ่มสวัสดิการยืดหยุ่นจาก ๖,๐๐๐ บาท เป็น ๑๐,๐๐๐ บาท มีรายการค่าใช้จ่าย
จานวน ๔ รายการ เป็นเงิน ๑๘,๒๐๔,๑๕๑.๗๕ บาท คงเหลือ ๒,๙๙๙,๙๑๕.๕๑ บาท
ที่ประชุม รั บ ทราบ ข้อมูลงบประมารกองทุนสวัส ดิการจาการประมาณการเบื้องต้น โดย
อ้างอิงจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จานวน ๒ กรณี โดยมอบ อ.ณัฐพล สิทธิพราหมณ์ กรรมการ จัดทาบันทึก

๕
เสนอผู้ บ ริห ารมหาวิท ยาลั ย เพื่ อน าเข้าที่ ประชุ มคณะกรรมการบริห ารงานบุ ค คลของพนัก งานมหาวิท ยาลั ย
(ก.บ.พ.) ครั้งถัดไป
๕.๒ รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กาหนดการจัดประชุม
สภาคณาจารย์ แ ละข้ าราชการ ครั้ งที่ ๑๐/๒๕๖๓ ในวั น พุ ธ ที่ ๒๑ ตุ ล าคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิต ๔๐๙ ชั้น ๔ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
ที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.
นายตฤณพิสิษฐ์ พันธ์นาเหนือ
ผู้จดรายงานการประชุม
ผศ.ดร.นิติกร อ่อนโยน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

