รายงานการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗
วันอังคารที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
-------------------------------------ผูมาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.

ผูชวยศาสตราจารยเพียงจิต
อาจารยประพันธ
อาจารยไพโรจน
อาจารยไพรัช
อาจารย ดร.บุญธง
อาจายไกยสิทธิ์
อาจารยพิมพนารา
อาจารยไพโรจน
อาจารยจันทนา
อาจารยวิไล
นางวงษเดือน
นางสาวนันทนภัส
นางรัตนา
อาจารยยศพรธ
นางกฤติมา
นางยุวดี

ดานประดิษฐ
ขันติธีระกุล
แกวเขียว
ดํารงกิจถาวร
วสุริย
อภิระติง
พิบูลจิระกานต
รมบารมี
พงศสิทธิกาญจนา
ตาปะสี
กวยสกุล
ประสพสุข
ยังจิรวัฒนชัย
วรรชนะ
ธณศักดิ์กุล
บุญรักษาศิริพงษ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

เริ่มประชุม
เวลา ๑๓.๔๐ น.
ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ งานพระราชทานปริญญาบัตร
ประธานแจ ง วา มหาวิ ทยาลัย ราชภัฏ นครปฐมกําหนดงานรับ พระราชทานปริญ ญาบัต ร
ประจําป ๒๕๕๖ ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ภาคเชา ณ สวนอัมพร โดยซอมยอยในวันที่ ๒๔ – ๒๗
กรกฎาคม ๒๕๕๗ และซอมใหญในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการทุกคนเขาไปมีสวนรวมใน
การเตรียมงานพระราชทานปริญญาบัตร

๒
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๒ ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย
ประธานแจ งวา จากผลการจัด ๕๐ อัน ดับมหาวิทยาลัย ไทย ดานการเรียนการสอน ซึ่ ง
มหาวิ ทยาลัยราชภัฏนครปฐมจัดอยูในอันดับ ที่ ๒๙ และเปนอัน ดับที่ ๓ ของกลุมมหาวิ ทยาลัยราชภัฏ
รองลงมาจากมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนดุ สิ ต และมหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ เทพสตรี ส ว นโรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเปนโรงเรียนที่มีผลคะแนนโอเน็ตอยูในอันดับ ๓ ของประเทศไทย
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๓ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยคณะกรรมการประจําคณะพ.ศ. ๒๕๕๗
ประธานแจงวา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วาดวยคณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในคราว
ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยขอบังคับดังกลาวมีการปรับเปลี่ยนจากขอบังคับ
เดิมคือในสวนของตัวแทนคณาจารยประจําที่สังกัดคณะซึ่งมิใชผูดํารงตําแหนงรองคณบดี และประธาน
สาขา โดยคัดเลือกกันเอง จํานวนสองคน เปนกรรมการ ซึ่งไมไดระบุสัดสวนของขาราชการและพนักงาน
อาจารย อาจจะเปนพนักงานอาจารยทั้งสองคนก็ได เพราะสัดสวนของขาราชการมีจํานวนนอยลง สําหรับ
สวนอื่นที่เปลี่ยนแปลงไมสงผลกระทบมากมาย
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๔ ทัศนคติของนักศึกษาตอการทุจริต คอรรัปชัน การโกงในการเรียน การสอบ
ประธานแจงวา จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่
๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ รับทราบผลจากโครงการสํารวจความคิดเห็นของนิสิต
นักศึกษา เรื่อง ทัศนคติของนักศึกษาตอการทุจริต คอรรัปชัน การโกงในการเรียน การสอบ โดยสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ไดนําเสนอในที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย เมื่อเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๗
โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมไดมีขอเสนอแนะและแนวปฏิบัติดังนี้
๑) ใหอาจารยประพฤติปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีแกนักศึกษา
๒) ใหคณาจารยคุมเขม และปฏิบัติตนใหเหมาะสมในการคุมสอบ
๓) การจัดหองสอบควรจัดที่นั่งสอบ หองละไมเกิน ๓๐ คน
๔) ใหเผยแพรและประชาสัมพันธแนวปฏิบัติในการคุมสอบ
๕) กําหนดใหทุกวิชาที่เปดสอน จัดสอบกลางภาคในชวงเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด หาก
ไมสามารถปฏิบัติไดใหบันทึกขออนุญาตอธิการบดี

๓
และขอความรวมมือจากทุกฝายประชาสัมพันธแนวปฏิบัติในการคุมสอบใหคณาจารยทราบ
ทั่วกัน
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๕ มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติชอบ
ประธานแจ ง ว า จากการประชุม คณะกรรมการบริห ารงานบุค คลมหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ
นครปฐม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ อธิการบดีไดเนนย้ําใหบุคลากรทุกฝายปฏิบัติ
ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ โดยเครงครัด
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗
ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จํานวน ๕ หนา เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗
เมื่ อวั น ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยใหป รับ ปรุงแกไขหนา ๑ จากเริ่มประชุมเวลา ๑๔.๔๐ น. เปน
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๔๐ น. และแกไขหนา ๕ เลิกประชุม เวลา ๑๑.๔๕ น. เปนเลิกประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยสภาคณาจารยและขาราชการ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๗
ประธานแจงวาตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วาดวยสภาคณาจารยและขาราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น คณะอนุกรรมการดานกฎหมายของ
มหาวิทยาลัยไดพบขอผิดพลาดบางประการและขอนําขอบังคับไปทบทวนแกไขใหม
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๒ การประชุมประธานสภาคณาจารยและขาราชการแหงประเทศไทย (ทปสท)
ประธานแจงวา จากการรายงานผลการประชุมประธานสภาคณาจารยและขาราชการแหง
ประเทศไทย (ทปสท) ใหที่ประชุมทราบครั้งกอน ประธานและเลขานุการไดเรียบเรียงและสรุปประเด็น

๔
ความรู ที่ ไ ด ฟ ง บรรยายเสนอให อ ธิ ก ารบดี ท ราบ และขออนุ ญ าตนํ า เผยแพร ล งวารสารเฟ อ งฟ า เพื่ อ
ประชาสัมพันธใหประชาคมไดรับทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๓ การนําเสนอปญหาและขอเสนอแนะจากประชาคม
ประธานแจงวา ตามที่สภาคณาจารยและขาราชการไดรวบรวมขอเสนอแนะจากประชาคม
เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จากที่ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
ของบุคลากรสายวิชาการ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร พัทยา จังหวัดชลบุรี
เสนอใหอธิการบดีและที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับทราบเรียบรอยแลว และอธิการบดี
ขอขอบคุณสภาคณาจารยและขาราชการที่นําเสนอประเด็นที่มีประโยชนใหทราบ และไดนําเรื่องเสนอเปน
ลายลักษณอักษรถึงนายกสภามหาวิทยาลัยใหรับทราบแลว
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔
ไมมี

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕
ไมมี

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๖
เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ อาจารยไพรัช ดํารงกิจถาวร แจงวา ตามที่ไดเสนอใหทบทวนวิธีการไดมาซึ่งประธานและ
กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ และที่ประชุมเห็นชอบใหเพิ่มพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
เปนองคประกอบสภาคณาจารยและขาราชการ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยสภา
คณาจารย และข าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในการนี้ ขอเสนอใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาสภาคณาจารยและขาราชการใหม
ประธานกล าวเพิ่ มเติ มวา ในสว นการเพิ่มองคป ระกอบของพนักงานมหาวิทยาลัย สาย
สนับสนุนไดหารือกับมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว และใหทําบันทึกเสนอความคิดเห็นในประเด็นดังกลาว
เพื่อใหคณะอนุกรรมการดานกฎหมายของมหาวิทยาลัยดําเนินการปรับปรุงแกไขตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ

๕
๖.๒ อาจารยประพันธ ขันติธีระกุล แจงเรื่องใหที่ประชุมทราบดังนี้
๑) สถานที่จอดรถภายในมหาวิทยาลัยไมเพียงพอ ควรเสนอใหมหาวิทยาลัยจัดสถานที่
จอดรถเพิ่มขึ้น
๒) ใหจัดทําหลังคาที่จอดรถที่อาคารเฟองฟาอพารทเมนต
๓) มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหนักศึกษาจอดรถจักรยานยนตบริเวณดานหลังมหาวิทยาลัย
เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับนักศึกษามหาวิทยาลัยควรจัดรถบริการรับ-สงภายในมหาวิทยาลัย
๔) ใหเชิญบุคลากรของศูนยสุขภาพชุมชนเมืองนครปฐม ชี้แจงรายละเอียดการใหบริการ
หลักเกณฑและเงื่อนไขการใหบริการ และขอจํากัดที่ไมสามารถใหบริการได ใหสภามหาวิทยาลัยทราบ
๕) กรณีขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยไปออกคาย จะไมมีการใหบริการกระเปายา
สามัญแลวเนื่องจากไมมีหนวยงานรองรับในการเบิกจายยา
๖) อาคารเอนกประสงครอยปการฝกหัดครูไทยไมมีความชัดเจนในเรื่องการใหบ ริการ
หองพัก ควรใหหนวยงานที่รับผิดชอบชี้แจงเรื่องการใหบริการที่ชัดเจน
๗) เรื่องการเสนอใหจัดตั้งสโมสรอาจารย ขณะนี้ยังไมมีความคืบหนาในการดําเนินการ
๘) มหาวิทยาลัยไมมีสวัสดิการใหอาจารยหรือพนักงานที่สรางแรงจูงใจรักในหนวยงาน
ที่ประชุมมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
๑) ใหใชรถที่ประหยัดพลังงานไวสําหรับบริการรับ-สงนักศึกษาตามอาคารตางๆ โดยเนน
การใหบริการชวงเวลาพักหรือชวงเวลาเริ่มเรียน
๒) ใหมีเครื่องหมายการจราจรติดที่วงเวียนบริเวณทางแยกหนาอาคารกิจการนักศึกษาและ
หนาอาคารคณะครุศาสตรใหชัดเจน
๓) ใหมีปายบอกชื่ออาคารและสถานที่ติดบริเวณหนามหาวิทยาลัย
ในการนี้ ประธานชี้แจงขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอเสนอแนะตางๆ ดังนี้
๑) เรื่ อ งหลั งคาที่ จ อดรถบริเ วณอาคารเฟองฟา อพารทเมนต และใหมี ห ลัง คาเชื่อ มต อ
ระหวางอาคารเพิ่มเติม ไดนําเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบแลว
๒) เรื่องเครื่องหมายการจราจรติดที่วงเวียนบริเวณทางแยกหนาอาคารกิจการนักศึกษา
ขอรับไปนําเสนอแนะใหฝายที่เกี่ยวของทราบและดําเนินการแกไข
๓) เรื่องการสรางแรงจูงใจ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการปรับฐานเงินเดือนใหกับพนักงาน
อาจารยและกําลังดําเนินการจัดคอมพิวเตอรชนิดพกพาใหกับคณาจารยเพื่อใชประโยชนในการเรียนการสอน
สวนการขยายสัญญาณอินเตอรเน็ตอยูระหวางการดําเนินการขยายสัญญาณไปยังอาคารเฟองฟาอพารทเมนต
และบานพักอาจารย

๖
๔) อาคารศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพไดปรับเปลี่ยนเปนหอพักนักศึกษาพยาบาลแลว สวน
อาคารเอนกประสงครอยปการฝกหัดครูไทยมีปญหาเรื่องการบริหารงาน สภาพอาคารเกา และระบบน้ํา
ไมดี ซึ่งมหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินการวางระบบน้ําประปาใหมทั้งหมด
๕) ศูนยสุขภาพชุมชนเมืองไดมาชี้แจงใหสภามหาวิทยาลัยทราบเรียบรอยแลว
๖.๓ อาจารย ดร.บุญธง วสุริย เสนอเรื่องการจัดสวัสดิการใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ใหที่ประชุมพิจารณาดังนี้
๑) ใหลดหยอนคาเลาเรียนบุตรของบุคลากรที่เขาศึกษาในศูนยสาธิตปฐมวัย และโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
๒) ใหมหาวิทยาลัยจัดรถรับ-สง บุตรของบุคลากรไปโรงเรียน
๓) ใหมหาวิทยาลัยสนับสนุนการจัดรถไปรวมงานศพบิดา มารดา ของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม
ประธานชี้แจงเรื่องการจัดสวัสดิการของมหาวิทาลัยในแตละประเด็นดังนี้
๑) ศูนยสาธิตปฐมวัยจะใหสิทธิ์ในการรับบุตรของบุคลากรเขาเรียนกอน สวนคาเทอมตอง
จายเทากับบุคคลภายนอก
๒) การรั บ บุ ต รของบุ ค ลากรเข า ศึ ก ษาที่ โ รงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม
มหาวิทยาลัยใหสิทธิ์ในการรับบุตรของบุคลากรที่ไดคะแนนเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
๓) มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนการใชรถไปรวมงานศพ แตไมสนับสนุนคาน้ํามันเชื้อเพลิง
เนื่องจากไมสามารถเบิกจายคาน้ํามันเชื้อเพลิงได
มติที่ประชุม รับทราบ และมีความเห็นวา ควรจะมีขอมูลความตองการในการใชบริการรถรับ-สง บุตร
ของบุคลากรไปโรงเรียนกอนเพื่อเปนขอมูลประกอบการนําเสนอตอมหาวิทยาลัย
๖.๔ อาจารยจันทนา พงศสิทธิกาญจนา แจงวา จากกรณีสุนัขทํารายบุคลากรและนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวอยางไร
ประธานชี้ แ จงว า มหาวิ ท ยาลั ย แจ ง ให ที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ทราบแล ว และ
มหาวิทยาลัยมีนโยบายจะดําเนินการจัดสถานที่สําหรับดูแลสุนัข
มติที่ประชุม รับทราบ

๗
๖.๕ อาจารยไพรัช ดํารงกิจถาวร แจงวา เนื่องจากระเบียบกระทรวงการคลังไมอนุญาตใหยืมเงิน
ทดรองจายในการจัดซื้อจัดจางเกิน ๕,๐๐๐ บาท ยกเวนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ซึ่งทําใหผูจัดโครงการตองสํารอง
จายคาเชารถยนตและคาน้ํามันเชื้อเพลิงเอง
อาจารยจันทนา พงศสิทธิกาญจนา ใหขอมูลวา คลังจังหวัดเขมงวดเรื่องการเบิกจายมาก
ดังนั้นงานการเงินและบัญชี จึงกําหนดใหยืมเงินทดรองจายไดเฉพาะคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาตอบแทนวิทยากร
และคาใชสอยเทานั้น
มติที่ประชุม รับทราบ
๖.๖ อาจารยไกยสิทธิ์ อภิระติง แจงวา คุรุสภาไดออกประกาศเรื่อง การรับ รองปริญญาและ
ประกาศนียบั ตรทางการศึ กษาเพื่ อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๗ และสํ า นั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําลังดําเนินการรางหลักเกณฑการประเมินหลักสูตรใหเปนไปตามหลักเกณฑของประกาศคุรุสภา
ซึ่งคาดวาจะประกาศใชในป ๒๕๕๘ ดังนั้นเพื่อไมใหเกิดปญหาในการดําเนินงานมหาวิทยาลัยควรปฏิบัติ
ตามขอกําหนดอยางเครงครัด
มติที่ประชุม รับทราบ และประธานรับไปเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการ
๖.๙ ประธานแจงกําหนดการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๖
กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา
มหาวชิราลงกรณ
เลิกประชุม

เวลา ๑๕.๕๕ น.
นางกฤติมา ธณศักดิ์กุล
ผูจดรายงานการประชุม

