รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙
วันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม 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.
๑๒.
๑๓.

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

ผู้ไม่มาประชุม
๑. อาจารย์ไพโรจน์
๒. อาจารย์ ดร.ธิติรัตน์

วสุริย์
ขันติธีระกุล
ดํารงกิจถาวร
อภิระติง
พิบูลจิระกานต์
ร่มบารมี
พงศ์สิทธิกาญจนา
จันทนะโสตถ็
ก่วยสกุล
ประสพสุข
ยังจิรวัฒนชัย
วรรชนะ
ธณศักดิ์กุล

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

แก้วเขียว
กรรมการ
รุ่งเจริญเกียรติ กรรมการ

ติดราชการ

เริ่มประชุม
เวลา ๑๓.๔๐ น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานกล่ า วต้ อ นรั บ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.พิ ม สุ ภ าว์ จั น ทนะโสตถิ์ เป็ น กรรมการสภา
คณาจารย์และข้าราชการ (แทนตําแหน่งประเภทคณาจารย์ประจําที่ว่าง)

ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จํานวน ๘ หน้า เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยมีการปรับปรุงแก้ไขดังนี้
๑) หน้ า ๑ แก้ ไ ขจาก “วั น จั น ทร์ ที่ ๑๐ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๙” เป็ น “วั น จั น ทร์ ที่ ๗
พฤศจิกายน ๒๕๕๙”
๒) หน้า ๒ แก้ข้อ ๕ (๑) โดยให้ตัดคําว่า “ผลดีจากหลักเกณฑ์” ออก
เรื่องสืบเนื่อง
ระเบียบวาระที่ ๓
๓.๑ รายงานความคืบหน้าตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙
ประธานรายงานความคืบหน้าตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ และที่ ประชุม เห็ นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการในการพิทักษ์ สิท ธิประโยชน์ของ
บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ดังนี้
๑. อาจารย์ ดร.บุญธง
วสุริย์
ประธานกรรมการ
๒. รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ
ปริสุทธกุล
กรรมการ
๓. อาจารย์ไพโรจน์
ร่มบารมี
กรรมการ
๔. อาจารย์ไพโรจน์
แก้วเขียว
กรรมการ
๕. นางสาวนันท์นภัส
ประสพสุข
กรรมการ
๖. นางรัตนา
ยังจิรวัฒนชัย
กรรมการ
๗. อาจารย์ยศพรธ์
วรรชนะ
กรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่มีหน้าที่พิจารณาและให้คําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ต่อสภา
คณาจารย์และข้าราชการ และคณะบุคคลที่เกี่ยวข้อง
๓.๒ ประธานสืบเนื่องเรื่องมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมขอร่วมเป็นเจ้าภาพในการบําเพ็ญกุศล
สวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยแจ้ง
ความประสงค์ไปยังสํานักพระราชวังเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอการตอบรับจากสํานักพระราชวัง

มติที่ประชุม รับทราบ
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔
๔.๑ ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตําแหน่งกรรมการประเภท
คณาจารย์ประจําที่ว่าง)
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการประเภท
คณาจารย์ประจําว่างลง มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทน
ตําแหน่งที่ว่าง) ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ ๑๘๘๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
๑. คณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตําแหน่งที่ว่าง) ประชุมครั้งที่
๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และได้ออกประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภา
คณาจารย์และข้าราชการ (แทนตําแหน่งที่ว่าง) เรื่องการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
(แทนตําแหน่งกรรมการประเภทคณาจารย์ประจําที่ว่าง) โดยมีกําหนดการรับสมัครในระหว่างวันที่ ๑๘
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๒. คณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตําแหน่งที่ว่าง) ประชุมครั้งที่
๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ (แทนตําแหน่งประเภทคณาจารย์ประจําที่ว่าง) จํานวน ๑ ราย ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์
จันทน์โสตถิ์ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์
ผ่านคุณสมบัติตามข้อ ๖ (๒) (๓) และวรรคสอง แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยสภา
คณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
ทั้งนี้ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.
๒๕๕๕ กําหนดว่า ในกรณีที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการตาม (๒) หรือ (๓) มีจํานวนน้อยกว่าหรือ
เท่ากับจํานวนกรรมการตาม (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี ให้สภาคณาจารย์และข้าราชการตามวรรคหนึ่ง
ประกอบด้วยกรรมการเท่ากับจํานวนที่มีผู้สมัครโดยไม่ต้องมีการเลือกตั้ง
๓. คณะกรรมการเลื อ กตั้ ง สภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ (แทนตํ า แหน่ ง ที่ ว่ า ง) เสนอ
มหาวิ ทยาลั ย พิ จารณาลงนามประกาศผลการเลือ กตั้ ง กรรมการสภาคณาจารย์แ ละข้ าราชการ (แทน
ตําแหน่งกรรมการประเภทคณาจารย์ประจําที่ว่าง) คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๒ มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙
เมื่ อ วั น ที่ ๓ ธั น วาคม ๒๕๕๙ ณ ห้ อ งประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย อาคารเฉลิ ม พระเกี ย รติ ๕๐ พรรษา
มหาวชิราลงกรณ โดยมีสาระสําคัญดังนี้

๑) รับทราบผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตําแหน่งกรรมการ
ประเภทคณาจารย์ประจําที่ว่าง) คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์
๒) อนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๙)
๓) อนุมัติหลั กสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
๔) อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
๕) อนุมัติแต่งตั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน ๔ ราย ดังนี้
๕.๑ อาจารย์ ดร.อรุ ณ รั ต น์ สั ณ ฐิ ติ ก วิ น สกุ ล ดํ า รงตํ า แหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเคมี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘
๕.๒ อาจารย์ ดร.นิฏฐิตา เชิดชู ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรม
โทรคมนาคม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘
๕.๓ อาจารย์ธีระศักดิ์ ธรรมบํารุง ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสถิติ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๕.๔ อาจารย์ ดร.เอกราชันย์ ไชยชนะ ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมี
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๓ การจัดซื้อที่ดินบริเวณหนองปากโลง เพื่อสร้างศูนย์นวัตกรรมการเกษตรเพื่อชุมชน คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยจะดําเนินการจัดซื้ อที่ดินเพื่อสร้ างศูนย์
นวัตกรรมการเกษตรเพื่อชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โฉนดที่ดิน
เลขที่ ๑๔๒๑๑๑ ระวาง ๔๙๓๖ I ๐๘๓๒ เลขที่ดิน ๓๐ ตําบลหนองปากโลง อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เนื้อที่ ๒๙ ไร่ ๕๖ ตารางวา โดยมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดซื้อที่ดิน โดยวิธีพิเศษ ดังนี้
คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ
๑) อาจารย์ ดร.บุญธง
วสุริย์
ประธานกรรมการ
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์การุณย์
ด่านประดิษฐ์
กรรมการ
๓) รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ
ปริสุทธกุล
กรรมการ
๔) รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ
โควินท์ทวีวัฒน์
กรรมการ
๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย
พงศ์สิทธิกาญจนา
กรรมการ
๖) รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์นาถ นาถวรานันต์
กรรมการ
วิจิตต์โภคิน
กรรมการและเลขานุการ
๗) นางสาวอภิญญา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย
๒) อาจารย์ ดร.วิรัตน์
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ
๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย
๕) นางสาวอภิญญา

เปียถนอม
ปิ่นแก้ว
กาญจนสินธุ
พงศ์สิทธิกาญจนา
วิจิตต์โภคิน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มติที่ประชุม รับทราบ
ทั้งนี้ ประธานเสนอแนะให้หน่วยงานที่มีความสามารถในการตรวจสอบหาสารพิษเข้าไป
ตรวจสอบสารพิษในบริเวณที่ดิน ณ บริเวณหนองปากโลง อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๕
๕.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
ประธานเสนอที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาการทํ า รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านสภาคณาจารย์ แ ละ
ข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
มติที่ประชุม เห็นชอบการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ โดยมอบหมายงานดังนี้
๑) มอบเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ จัดเตรียมข้อมูลการทํารายงานผลการปฏิบัติงาน
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
๒) มอบคณะกรรมการทุ ก ท่ า นเขี ย นความในใจเพื่ อ ประกอบการทํ า รายงานผลการ
ปฏิบัติงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๓) มอบเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการรวบรวมรูปภาพกิจกรรมของสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ
๔) มอบผู้ช่วยเลขานุการทําหนังสือขอสารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ทั้งนี้ ขอเชิญประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ในวันศุกร์ที่
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

๕.๒ รูปแบบศาลาที่พักสําหรับนักศึกษาบริเวณประตู ๓ (หลังมหาวิทยาลัย)
อาจารย์ประพันธ์ ขันติธีระกุล เสนอที่ประชุมพิจารณารูปแบบศาลาที่พักสําหรับนักศึกษา
บริเวณประตู ๓ (หลังมหาวิทยาลัย) เพื่อเป็นที่พักสําหรับนักศึกษาในการเป็นจุดนัดหมายที่ชัดเจน และ
ป้องกันแดดฝนให้นักศึกษาเวลาในการรอขึ้นรถด้วย
มติที่ประชุม เห็ น ชอบรู ปแบบศาลาที่ พั กสํ า หรั บนั ก ศึก ษาบริเ วณประตู ๓ (หลั ง มหาวิ ท ยาลั ย ) และ
กําหนดพื้นที่ในการสร้างศาลาที่พัก ณ บริเวณมุมซ้ายของเขตที่ดินของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ระเบียบวาระที่ ๖
เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ ประธานแจ้งให้ที่ ประชุมทราบว่า ที่ประชุม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่ ง
ประเทศไทย (ทปสท.) ได้จัดให้มีการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “นโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษากลุ่มใหม่
ภายใต้รั ฐ ธรรมนู ญ ปี ๒๕๕๙” และประชุ มสามัญ ประจําปี ทปสท. ครั้ งที่ ๒/๒๕๕๙ ในวันที่ ๒ – ๔
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในการนี้ ขอแจ้งสรุปผลการสัมมนาทางวิชาการดังกล่าว
ให้ ส ภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการทุ ก มหาวิ ท ยาลั ย ทราบ เพื่ อ นํ า ข้ อ มู ล ไปใช้ ป ระโยชน์ ต่ อ การพั ฒ นา
สถาบันอุดมศึกษาต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
๖.๒ อาจารย์ไพรัช ดํารงกิจถาวร แจ้งให้ที่ประชุมทราบกําหนดการสรรหาผู้อํานวยการสํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน – ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
- ยื่นใบสมัครพร้อมแนบประวัติและผลงาน
- ผู้สนใจส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
- บุคลากรของมหาวิทยาลัยเสนอชื่อผู้สมควร
ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการได้คนละหนึ่งรายชื่อ
ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ ๒
วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙
เพื่อพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร หรือผู้ได้รับการ
เสนอชื่อ กําหนดเวลา และจัดลําดับการแสดง
วิสัยทัศน์ของผู้สมัครและพิจารณาหลักเกณฑ์และ
แบบประเมิน
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาดํารง
ตําแหน่งผู้อํานวยการฯ เวลา และลําดับการ
แสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัคร
แสดงวิสัยทัศน์ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม
วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
SC ๑๐๑ อาคารวิทยาศาสตร์ฯ

ทั้งนี้ มีผู้สมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน ๒ ราย
คือ อาจารย์ ดร.ธิติรัตน์ รุ่งเจริญเกียรติ และอาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
๖.๓ นางรั ต นา ยั ง จิ ร วั ฒ นชั ย แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า สํ า นั ก งานตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น เข้ า มา
ตรวจสอบการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นระยะเวลา ๒ เดือน โดยตรวจสอบข้อมูล
ย้อนหลัง ๒ ปี
มติที่ประชุม รับทราบ
๖.๔ ประธานแจ้งกําหนดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
ในวันจันทร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชั้น ๕ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ และขอเรียนเชิญกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ทุกท่านร่วมรับประทานอาหารกลางวันโดยพร้อมเพรียงกันในเวลา ๑๑.๓๐ น. ณ ร้านอาหารโกเท้ อําเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม
เลิกประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.
(นางกฤติมา ธณศักดิ์กุล)
ผู้จดรายงานการประชุม

