รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙
วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชัน้ ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
-----------------------------ผู้มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.

อาจารย์ ดร.บุญธง
อาจารย์ไพโรจน์
อาจารย์ไกยสิทธิ์
อาจารย์พิมพ์นารา
อาจารย์ไพโรจน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์
นางวงษ์เดือน
นางสาวนันท์นภัส
นางรัตนา
อาจารย์ยศพรธ์
นางกฤติมา

วสุริย์
แก้วเขียว
อภิระติง
พิบูลจิระกานต์
ร่มบารมี
จันทนะโสตถ์
ก่วยสกุล
ประสพสุข
ยังจิรวัฒนชัย
วรรชนะ
ธณศักดิ์กุล

ผู้ไม่มาประชุม
๑. อาจารย์ประพันธ์
๒. อาจารย์ไพรัช
๓. อาจารย์จันทนา
๔. อาจารย์ ดร.ธิติรัตน์

ขันติธีระกุล
ดํารงกิจถาวร
พงศ์สิทธิกาญจนา
รุ่งเจริญเกียรติ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. อาจารย์ ดร.วิรัตน์
๒. อาจารย์ ดร.วรากรณ์
๓. อาจารย์วิชิต
๔. นางสาวกาญจนา

ปิ่นแก้ว
พูลสวัสดิ์
จงเอียดดี
ทันใจชน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รองอธิการบดี
หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการฯ
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการฯ
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการฯ

เวลา ๑๓.๔๐ น.
เริ่มประชุม
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

ระเบียบวาระที่ ๑
ไม่มี

เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ ๒
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ จํานวน ๗ หน้า เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ประธานสืบเนื่องระเบียบวาระที่ ๓.๑ มติที่ประชุมข้อ ๒) เสนอมหาวิทยาลัยดําเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตําแหน่งที่ว่าง ซึ่งอยู่ระหว่างรอ
นิติกรดําเนินการร่างบันทึก
มติที่ประชุม มอบผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก ารร่ า งบั น ทึ ก เสนอมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการเลื อ กตั้ ง
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตําแหน่งที่ว่าง
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔
๔.๑ ขอเชิญร่วมทําบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิถีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจําปี พ.ศ.
๒๕๕๙
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าด้วยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กําหนดจัดพิธี
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ไปถวายพระภิกษุสงฆ์จําพรรษา ณ วัดไผ่ล้อม (พระ
อารามหลวง) ตํ าบลจันทนิมิต อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ในวันเสาร์ที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทําบุญเพื่อน้อมถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๒ กฐินสามัคคี “ที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.)”
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าด้วยประธานที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่ง
ประเทศไทย (ทปสท.) กําหนดทําพิธีทอดกฐินสามัคคีเพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างพระอุโบสถในนามของ
“ที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.)” นําไปทอด ณ วัดกระทุ่มทองศรัทธา

ธรรม หมู่ ๒ ตําบลวังข่อย อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ในการนี้ ขอเรียนเชิญ
ท่านและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการเดินทางไปร่วมทอดกฐินตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๓ มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙
เมื่ อ วั น ที่ ๑ ตุ ล าคม ๒๕๕๙ ณ ห้ อ งประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย อาคารเฉลิ ม พระเกี ย รติ ๕๐ พรรษา
มหาวชิราลงกรณ
มติที่ประชุม รับทราบ
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๕
๕.๑ การจัดประชุมมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
อาจารย์ไพโรจน์ แก้วเขียว เสนอที่ประชุมพิจารณาโครงการ “มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
กับการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ : เส้นทางสู่อนาคต”
มติที่ประชุม เห็นชอบโครงการ “มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ :
เส้นทางสู่อนาคต” โดยให้ปรับปรุงแก้ไขดังนี้
๑) หน้า ๒๙ ให้แก้ไขคําว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฎ” เป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”
๒) หน้า ๒๙ ให้แก้ไขรายชื่อลําดับที่ ๔ “อาจารย์ไกยสิทธิ์” เป็น “อาจารย์ ดร.ไกยสิทธิ์”
๓) หน้า ๓๐ ให้แก้ไขรายชื่อคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับเป็นดังนี้
๓.๑ อาจารย์ประพันธ์
ขันติธีระกุล
ประธานกรรมการ
๓.๒ นางพรทิพา
ด้วงพิบูลย์
กรรมการ
เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ ๖
๖.๑ ประธานขอหารือที่ประชุมเพื่อกําหนดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการว่า กําหนด
ประชุมทุกวันจันทร์ที่ ๒ ของเดือน
มติที่ประชุม เห็นชอบ

๖.๒ ประธานแจ้งกําหนดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙
ในวันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคารเฉลิม
พระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
เลิกประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.
(นางกฤติมา ธณศักดิ์กุล)
ผู้จดรายงานการประชุม

(อาจารย์ ดร.บุญธง วสุริย์)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

