
รายงานการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ 

ครั้งท่ี  ๕/๒๕๕๗ 

วันอังคารท่ี   ๒๔  มิถุนายน ๒๕๕๗   เวลา  ๑๓.๓๐  น. 

ณ  หองประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

-------------------------------------- 

 

ผูมาประชุม 

 ๑. ผูชวยศาสตราจารยเพียงจิต ดานประดิษฐ ประธานกรรมการ 

 ๒. อาจารยประพันธ ขันติธีระกุล รองประธานกรรมการ 

 ๓. อาจารยไพโรจน แกวเขียว กรรมการ 

 ๔. อาจารยไพรัช ดํารงกิจถาวร กรรมการ 

 ๕. อาจารย ดร.บุญธง วสุริย กรรมการ 

 ๖. อาจายไกยสิทธิ์ อภิระติง กรรมการ 

 ๗. อาจารยพิมพนารา พิบูลจิระกานต กรรมการ 

 ๘. อาจารยไพโรจน รมบารมี กรรมการ 

 ๙. อาจารยจันทนา พงศสิทธิกาญจนา กรรมการ 

 ๑๐. อาจารยวิไล ตาปะสี กรรมการ 

 ๑๑. นางวงษเดือน กวยสกุล กรรมการ 

 ๑๒. นางสาวนันทนภัส ประสพสุข กรรมการ 

 ๑๓. นางรัตนา ยังจิรวัฒนชัย กรรมการ 

 ๑๔. อาจารยยศพรธ วรรชนะ กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๕. นางกฤติมา ธณศักดิ์กุล ผูชวยเลขานุการ 

 ๑๖. นางยุวดี บุญรักษาศิริพงษ ผูชวยเลขานุการ 

 

เริ่มประชุม เวลา   ๑๓.๔๐  น. 

 ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ งานพระราชทานปริญญาบัตร 

  ประธานแจงวามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกําหนดงานรับพระราชทานปริญญาบัตร 

ประจําป ๒๕๕๖ ในวันท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ภาคเชา ณ สวนอัมพร โดยซอมยอยในวันท่ี ๒๔ – ๒๗ 

กรกฎาคม ๒๕๕๗ และซอมใหญในวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗   คณะกรรมการทุกคนเขาไปมีสวนรวมใน

การเตรียมงานพระราชทานปริญญาบัตร 



๒ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

  

 ๑.๒ ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย 

  ประธานแจงวา จากผลการจัด ๕๐ อันดับมหาวิทยาลัยไทย ดานการเรียนการสอน ซ่ึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจัดอยูในอันดับท่ี ๒๙ และเปนอันดับท่ี ๓ ของกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

รองลงมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  สวนโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเปนโรงเรียนท่ีมีผลคะแนนโอเน็ตอยูในอันดับ ๓ ของประเทศไทย  

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

 ๑.๓ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยคณะกรรมการประจําคณะพ.ศ. ๒๕๕๗ 

  ประธานแจงวา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

วาดวยคณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซ่ึงไดผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในคราว

ประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยขอบังคับดังกลาวมีการปรับเปลี่ยนจากขอบังคับ

เดิมคือในสวนของตัวแทนคณาจารยประจําท่ีสังกัดคณะซ่ึงมิใชผูดํารงตําแหนงรองคณบดี และประธาน

สาขา โดยคัดเลือกกันเอง จํานวนสองคน เปนกรรมการ ซ่ึงไมไดระบุสัดสวนของขาราชการและพนักงาน

อาจารย อาจจะเปนพนักงานอาจารยท้ังสองคนก็ได เพราะสัดสวนของขาราชการมีจํานวนนอยลง สําหรับ

สวนอ่ืนท่ีเปลี่ยนแปลงไมสงผลกระทบมากมาย  

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

 ๑.๔ ทัศนคติของนักศึกษาตอการทุจริต คอรรัปชัน การโกงในการเรียน การสอบ 

  ประธานแจงวา จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งท่ี 

๑๑/๒๕๕๗ เม่ือวันอังคารท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ รับทราบผลจากโครงการสํารวจความคิดเห็นของนิสิต 

นักศึกษา เรื่อง ทัศนคติของนักศึกษาตอการทุจริต คอรรัปชัน การโกงในการเรียน การสอบ โดยสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ไดนําเสนอในท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย เม่ือเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๗ 

โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมไดมีขอเสนอแนะและแนวปฏิบัติดังนี้ 

๑) ใหอาจารยประพฤติปฏิบัติตนเปนตัวอยางท่ีดีแกนักศึกษา 

๒) ใหคณาจารยคุมเขม และปฏิบัติตนใหเหมาะสมในการคุมสอบ 

๓) การจัดหองสอบควรจัดท่ีนั่งสอบ หองละไมเกิน ๓๐ คน 

๔) ใหเผยแพรและประชาสัมพันธแนวปฏิบัติในการคุมสอบ 

  ๕)  กําหนดใหทุกวิชาท่ีเปดสอน จัดสอบกลางภาคในชวงเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด หาก

ไมสามารถปฏิบัติไดใหบันทึกขออนุญาตอธิการบดี 



๓ 
 

  และขอความรวมมือจากทุกฝายประชาสัมพันธแนวปฏิบัติในการคุมสอบใหคณาจารยทราบ

ท่ัวกัน 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

 ๑.๕ มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติชอบ 

  ประธานแจงวา จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗  อธิการบดีไดเนนย้ําใหบุคลากรทุกฝายปฏิบัติ

ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับท่ี ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการปองกันและแกไขปญหาการ

ทุจริตประพฤติมิชอบ โดยเครงครัด 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี  ๔/๒๕๕๗ 

 ประธานขอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 

ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๗ จํานวน ๕ หนา เพ่ือรับรองรายงานการประชุม 

 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๗

เม่ือวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยใหปรับปรุงแกไขหนา ๑ จากเริ่มประชุมเวลา ๑๔.๔๐ น. เปน          

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๔๐ น. และแกไขหนา ๕ เลิกประชุม เวลา ๑๑.๔๕ น. เปนเลิกประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น. 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

 ๓.๑ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยสภาคณาจารยและขาราชการ (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  ประธานแจงวาตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

วาดวยสภาคณาจารยและขาราชการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗  นั้น  คณะอนุกรรมการดานกฎหมายของ

มหาวิทยาลัยไดพบขอผิดพลาดบางประการและขอนําขอบังคับไปทบทวนแกไขใหม 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

 ๓.๒ การประชุมประธานสภาคณาจารยและขาราชการแหงประเทศไทย (ทปสท) 

  ประธานแจงวา  จากการรายงานผลการประชุมประธานสภาคณาจารยและขาราชการแหง

ประเทศไทย (ทปสท) ใหท่ีประชุมทราบครั้งกอน  ประธานและเลขานุการไดเรียบเรียงและสรุปประเด็น



๔ 
 

ความรู ท่ีไดฟงบรรยายเสนอใหอธิการบดีทราบ และขออนุญาตนําเผยแพรลงวารสารเฟองฟาเพ่ือ

ประชาสัมพันธใหประชาคมไดรับทราบ  

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

 ๓.๓ การนําเสนอปญหาและขอเสนอแนะจากประชาคม 

  ประธานแจงวา  ตามท่ีสภาคณาจารยและขาราชการไดรวบรวมขอเสนอแนะจากประชาคม

เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จากท่ีประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ

ของบุคลากรสายวิชาการ เม่ือวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร พัทยา จังหวัดชลบุรี  

เสนอใหอธิการบดีและท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับทราบเรียบรอยแลว และอธิการบดี

ขอขอบคุณสภาคณาจารยและขาราชการท่ีนําเสนอประเด็นท่ีมีประโยชนใหทราบ และไดนําเรื่องเสนอเปน

ลายลักษณอักษรถึงนายกสภามหาวิทยาลัยใหรับทราบแลว  

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ไมมี 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ไมมี 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  

 ๖.๑ อาจารยไพรัช ดํารงกิจถาวร  แจงวา ตามท่ีไดเสนอใหทบทวนวิธีการไดมาซ่ึงประธานและ

กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ และท่ีประชุมเห็นชอบใหเพ่ิมพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

เปนองคประกอบสภาคณาจารยและขาราชการ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยสภา

คณาจารยและขาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในการนี้ ขอเสนอใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาสภาคณาจารยและขาราชการใหม 

  ประธานกลาวเพ่ิมเติมวา  ในสวนการเพ่ิมองคประกอบของพนักงานมหาวิทยาลัยสาย

สนับสนุนไดหารือกับมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว และใหทําบันทึกเสนอความคิดเห็นในประเด็นดังกลาว 

เพ่ือใหคณะอนุกรรมการดานกฎหมายของมหาวิทยาลัยดําเนินการปรับปรุงแกไขตอไป 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 



๕ 
 

 ๖.๒ อาจารยประพันธ ขันติธีระกุล  แจงเรื่องใหท่ีประชุมทราบดังนี้ 

  ๑) สถานท่ีจอดรถภายในมหาวิทยาลัยไมเพียงพอ  ควรเสนอใหมหาวิทยาลัยจัดสถานท่ี 

จอดรถเพ่ิมข้ึน 

  ๒) ใหจัดทําหลังคาท่ีจอดรถท่ีอาคารเฟองฟาอพารทเมนต 

  ๓) มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหนักศึกษาจอดรถจักรยานยนตบริเวณดานหลังมหาวิทยาลัย 

เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับนักศึกษามหาวิทยาลัยควรจัดรถบริการรับ-สงภายในมหาวิทยาลัย 

  ๔) ใหเชิญบุคลากรของศูนยสุขภาพชุมชนเมืองนครปฐม ชี้แจงรายละเอียดการใหบริการ 

หลักเกณฑและเง่ือนไขการใหบริการ และขอจํากัดท่ีไมสามารถใหบริการได ใหสภามหาวิทยาลัยทราบ 

  ๕) กรณีขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยไปออกคาย จะไมมีการใหบริการกระเปายา

สามัญแลวเนื่องจากไมมีหนวยงานรองรับในการเบิกจายยา 

  ๖) อาคารเอนกประสงครอยปการฝกหัดครูไทยไมมีความชัดเจนในเรื่องการใหบริการ

หองพัก ควรใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบชี้แจงเรื่องการใหบริการท่ีชัดเจน 

  ๗) เรื่องการเสนอใหจัดตั้งสโมสรอาจารย ขณะนี้ยังไมมีความคืบหนาในการดําเนินการ 

  ๘) มหาวิทยาลัยไมมีสวัสดิการใหอาจารยหรือพนักงานท่ีสรางแรงจูงใจรักในหนวยงาน 

 

  ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี้ 

  ๑) ใหใชรถท่ีประหยัดพลังงานไวสําหรับบริการรับ-สงนักศึกษาตามอาคารตางๆ โดยเนน

การใหบริการชวงเวลาพักหรือชวงเวลาเริ่มเรียน  

  ๒) ใหมีเครื่องหมายการจราจรติดท่ีวงเวียนบริเวณทางแยกหนาอาคารกิจการนักศึกษาและ

หนาอาคารคณะครุศาสตรใหชัดเจน 

  ๓) ใหมีปายบอกชื่ออาคารและสถานท่ีติดบริเวณหนามหาวิทยาลัย 
 

  ในการนี้ ประธานชี้แจงขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับขอเสนอแนะตางๆ ดังนี้ 

  ๑) เรื่องหลังคาท่ีจอดรถบริเวณอาคารเฟองฟาอพารทเมนต และใหมีหลังคาเชื่อมตอ

ระหวางอาคารเพ่ิมเติม ไดนําเสนอใหท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบแลว  

  ๒) เรื่องเครื่องหมายการจราจรติดท่ีวงเวียนบริเวณทางแยกหนาอาคารกิจการนักศึกษา 

ขอรับไปนําเสนอแนะใหฝายท่ีเก่ียวของทราบและดําเนินการแกไข 

  ๓) เรื่องการสรางแรงจูงใจ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการปรับฐานเงินเดือนใหกับพนักงาน

อาจารยและกําลังดําเนินการจัดคอมพิวเตอรชนิดพกพาใหกับคณาจารยเพ่ือใชประโยชนในการเรียนการสอน

สวนการขยายสัญญาณอินเตอรเน็ตอยูระหวางการดําเนินการขยายสัญญาณไปยังอาคารเฟองฟาอพารทเมนต

และบานพักอาจารย 



๖ 
 

  ๔) อาคารศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพไดปรับเปลี่ยนเปนหอพักนักศึกษาพยาบาลแลว สวน

อาคารเอนกประสงครอยปการฝกหัดครูไทยมีปญหาเรื่องการบริหารงาน สภาพอาคารเกา และระบบน้ํา  

ไมดี ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินการวางระบบน้ําประปาใหมท้ังหมด 

  ๕) ศูนยสุขภาพชุมชนเมืองไดมาชี้แจงใหสภามหาวิทยาลัยทราบเรียบรอยแลว 

 

 ๖.๓ อาจารย ดร.บุญธง วสุริย เสนอเรื่องการจัดสวัสดิการใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม ใหท่ีประชุมพิจารณาดังนี้   

  ๑) ใหลดหยอนคาเลาเรียนบุตรของบุคลากรท่ีเขาศึกษาในศูนยสาธิตปฐมวัย และโรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

  ๒) ใหมหาวิทยาลัยจัดรถรับ-สง บุตรของบุคลากรไปโรงเรียน 

  ๓) ใหมหาวิทยาลัยสนับสนุนการจัดรถไปรวมงานศพบิดา มารดา ของบุคลากรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม 

 

  ประธานชี้แจงเรื่องการจัดสวัสดิการของมหาวิทาลัยในแตละประเด็นดังนี้ 

  ๑) ศูนยสาธิตปฐมวัยจะใหสิทธิ์ในการรับบุตรของบุคลากรเขาเรียนกอน สวนคาเทอมตอง

จายเทากับบุคคลภายนอก 

  ๒) การรับบุตรของบุคลากรเขาศึกษาท่ีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยใหสิทธิ์ในการรับบุตรของบุคลากรท่ีไดคะแนนเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 

  ๓) มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนการใชรถไปรวมงานศพ แตไมสนับสนุนคาน้ํามันเชื้อเพลิง 

เนื่องจากไมสามารถเบิกจายคาน้ํามันเชื้อเพลิงได  

 

มติท่ีประชุม รับทราบ  และมีความเห็นวา ควรจะมีขอมูลความตองการในการใชบริการรถรับ-สง บุตร

ของบุคลากรไปโรงเรียนกอนเพ่ือเปนขอมูลประกอบการนําเสนอตอมหาวิทยาลัย 

 

 ๖.๔ อาจารยจันทนา พงศสิทธิกาญจนา  แจงวา  จากกรณีสุนัขทํารายบุคลากรและนักศึกษา

ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวอยางไร 

  ประธานชี้แจงวา มหาวิทยาลัยแจงให ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยทราบแลว และ

มหาวิทยาลัยมีนโยบายจะดําเนินการจัดสถานท่ีสําหรับดูแลสุนัข   

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 



๗ 
 

 ๖.๕ อาจารยไพรัช ดํารงกิจถาวร แจงวา เนื่องจากระเบียบกระทรวงการคลังไมอนุญาตใหยืมเงิน

ทดรองจายในการจัดซ้ือจัดจางเกิน ๕,๐๐๐ บาท ยกเวนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ซ่ึงทําใหผูจัดโครงการตองสํารอง

จายคาเชารถยนตและคาน้ํามันเชื้อเพลิงเอง  

  อาจารยจันทนา พงศสิทธิกาญจนา  ใหขอมูลวา  คลังจังหวัดเขมงวดเรื่องการเบิกจายมาก  

ดังนั้นงานการเงินและบัญชี จึงกําหนดใหยืมเงินทดรองจายไดเฉพาะคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาตอบแทนวิทยากร 

และคาใชสอยเทานั้น 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

 

 ๖.๖ อาจารยไกยสิทธิ์ อภิระติง แจงวา คุรุสภาไดออกประกาศเรื่อง การรับรองปริญญาและ

ประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพ่ือการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๗ และสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษากําลังดําเนินการรางหลักเกณฑการประเมินหลักสูตรใหเปนไปตามหลักเกณฑของประกาศคุรุสภา 

ซ่ึงคาดวาจะประกาศใชในป ๒๕๕๘ ดังนั้นเพ่ือไมใหเกิดปญหาในการดําเนินงานมหาวิทยาลัยควรปฏิบัติ

ตามขอกําหนดอยางเครงครัด  

 

มติท่ีประชุม รับทราบ  และประธานรับไปเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการ  

 

 ๖.๙ ประธานแจงกําหนดการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๗ ในวันท่ี ๑๖

กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา    

มหาวชิราลงกรณ 

 

เลิกประชุม เวลา  ๑๕.๕๕  น. 
 

 

 นางกฤติมา  ธณศักดิ์กุล 

 ผูจดรายงานการประชุม 

 

 


