
รายงานการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ 

ครั้งท่ี  ๖/๒๕๕๗ 

วันพุธท่ี   ๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗   เวลา  ๐๙.๓๐  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. อาจายไกยสิทธิ์ อภิระติง กรรมการ 

 ๖. อาจารยพิมพนารา พิบูลจิระกานต กรรมการ 

 ๗. อาจารยไพโรจน รมบารมี กรรมการ 

 ๘. อาจารยจันทนา พงศสิทธิกาญจนา กรรมการ 

 ๙. นางวงษเดือน กวยสกุล กรรมการ 

 ๑๐. นางสาวนันทนภัส ประสพสุข กรรมการ 

 ๑๑. นางรัตนา ยังจิรวัฒนชัย กรรมการ 

 ๑๒. อาจารยยศพรธ วรรชนะ กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๓. นางกฤติมา ธณศักดิ์กุล ผูชวยเลขานุการ 

 ๑๔. นางยุวดี บุญรักษาศิริพงษ ผูชวยเลขานุการ 

 

ผูไมมาประชุม 

 ๑. อาจารย ดร.บุญธง วสุริย กรรมการ ติดราชการ 

 ๒. อาจารยวิไล ตาปะสี กรรมการ ติดราชการ 

 

เริ่มประชุม เวลา   ๐๙.๔๕  น. 

 ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย

จากคณาจารยประจํา 



๒ 
 

  ประธานแจงวาตามท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําไดครบวาระการดํารง

ตําแหนงนั้น มหาวิทยาลัยไดดําเนินการใหไดมาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ตาม

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซ่ึงกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา พ.ศ. ๒๕๕๓  เรียบรอยแลว โดยผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํามีดังนี้ 

๑. อาจารยการุณย ดานประดิษฐ ตัวแทนจากขาราชการ 

๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จักรพงษ แกวขาว ตัวแทนจากพนักงาน 

  มหาวิทยาลัย 

๓. อาจารยไตรภพ สุวรรณศรี ตัวแทนจากขาราชการ 

๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงษนาถ  นาถวรานันต ตัวแทนจากขาราชการ 

  ในการนี้  มีผูมาใชสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา จํานวน  

๓๙๘  คน  คิดเปนรอยละ ๙๒.๕๖   

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

  

 ๑.๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) 

  ประธานแจงวา สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้ง ท่ี  ๑๑/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๑ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

๒๕๕๗) เรียบรอยแลว 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

 ๑.๓ คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

  ประธานแจงวา สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๔ ตุลาคม 

๒๕๕๗ มีมติแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๑ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มีมติแตงตั้งประธาน รองประธาน และเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

๑. นางละมูล   ลือสุขประเสริฐ  ประธาน 

๒. นายเศวก   ธรรมศิริพงษ  รองประธาน 

๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวภา บัวเวช   เลขานุการ 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 



๓ 
 

 ๑.๔ แตงตั้งคณะอนุกรรมการดานกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 

  ประธานแจงวา สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้ง ท่ี  ๑๑/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๑ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มีมติแตงตั้งคณะอนุกรรมการดานกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย เพ่ือทําหนาท่ี 

กลั่นกรองระเบียบและขอบังคับตางๆ ของมหาวิทยาลัย  ดังรายชื่อตอไปนี้ 

๑. ผูชวยศาสตราจารยสนิท ชุนดี ประธานกรรมการ 

๒. นายโอภาส เขียววิชัย กรรมการ 

๓. นายแพทยพินิจ หิรัญโชติ กรรมการ 

๔. นายขจร จิตสุขุมมงคล กรรมการ 

๕. รองศาสตราจารยโสรัจ กายบริบูรณ กรรมการ 

๖. อาจารยนเรศ ชูดวง กรรมการ 

๗. อาจารยนาฏนภา ชูดวง กรรมการ 

๘. อาจารย ดร.ดารินทร โพธิ์ตั้งธรรม กรรมการ 

๙. นางสาวโสภิตา พูนศรี กรรมการและเลขานุการ 

๑๐. นางสาวนภาลัย จิตรบุรุษ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี  ๕/๒๕๕๗ 

 ประธานขอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 

ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๒๔ มิถุนายน  ๒๕๕๗จํานวน ๗ หนา เพ่ือรับรองรายงานการประชุม 

 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๗

เม่ือวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยใหปรับปรุงแกไขหนา ๔ จาก “จังวัดชลบุรี”  เปน “จังหวัดชลบุรี” 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

 ๓.๑ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยสภาคณาจารยและขาราชการ  

  ประธานแจงวาจากการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๒๑ 

พฤษภาคม ๒๕๕๗ และครั้งท่ี ๕/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ซ่ึงท่ีประชุมใหขอสังเกตวา 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยสภาคณาจารยและขาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีขอผิดพลาด 

กลาวคือ  มีขอ ๔ ซํ้ากัน ๒ ขอ และท่ีประชุมไดใหขอเสนอแนะในการใหสิทธิแกพนักงานมหาวิทยาลัยสาย

สนับสนุนเปนกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ซ่ึงประธานสภาคณาจารยและขาราชการไดทํา

หนังสือเรียนใหอธิการบดีทราบขอผิดพลาดและขอเสนอแนะเพ่ือพิจารณาแลว ในการนี้ สภามหาวิทยาลัย

และคณะอนุกรรมการดานกฎหมายของมหาวิทยาลัยไดพบขอผิดพลาดเชนเดียวกัน และท่ีประชุมสภา



๔ 
 

มหาวิทยาลัยไดมีการพิจารณาประเด็นนี้ สรุปวา ไมสามารถใหสิทธิแกพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

เปนกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการได เพราะกฎหมายไมไดใหสิทธิไวในประเด็นนี้ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเทพสตรีไดเคยยื่น หนังสือดวนท่ี ศธ ๐๕๔๙/๕๑๔ ลงวันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ เพ่ือหารือขอ

กฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ เรื่องคุณสมบัติของกรรมการสภา

คณาจารยและขาราชการ ตามมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ไปยัง

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะอนุกรรมการดานกฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาไดใหความเห็นไวในรายงานการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๔ วันอังคารท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ วา  

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนจะไดสิทธิ์เปนคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยก็ตอเม่ือมีการแกไข

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือแกไขพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ การปรับบัญชีเงินเดือนข้ันต่ําข้ันสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

  นางสาวนันทนภัส ประสพสุข แจงวามหาวิทยาลัยไดรับหนังสือแจงจากสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

๑๐๐๑.๘/ว ๒๑ ลงวันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่องกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ. รับรอง นั้น 

มหาวิทยาลัยไดปรับบัญชีเงินเดือนข้ันต่ําข้ันสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยในป ๒๕๕๗ ใหม เพ่ือใหมีความ

สอดคลองกับเศรษฐกิจในปจจุบัน คาครองชีพท่ีเพ่ิมสูงข้ึน และเพ่ือประโยชนของพนักงานมหาวิทยาลัย  

ซ่ึงไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย ในคราวการประชุมครั้งท่ี      

๒/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรียบรอยแลว โดยใหใชบัญชีเงินเดือนข้ันต่ําข้ันสูงของพนักงาน

มหาวิทยาลัยตั้งแตวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๗ 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

 ๔.๒ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

  ประธานแจงวา ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. ๒๕๕๔ จะมีการปรับราง

เพ่ิมเติมในกรณีใหประกาศผลการประเมินใหประชาคมทราบ ซ่ึงอยูในระหวางการพิจารณาปรับราง

ขอบังคับดังกลาว 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ  



๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ไมมี 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  

 ๖.๑ นางสาวนันทนภัส ประสพสุข แจงวา  ในกรณีท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยมีอาการเจ็บปวย

เล็กนอยไปขอใชบริการรักษาท่ีโรงพยาบาลศูนยชุมชนเมืองจะตองเสียคาใชจาย เนื่องจากพนักงาน

มหาวิทยาลัยใชสิทธิ์ประกันสังคมของโรงพยาบาลอ่ืนท่ีไมใชของโรงพยาบาลศูนยนครปฐม  

  ประธานใหขอมูลเพ่ิมเติมวา เนื่องจากเปนระเบียบของโรงพยาบาลศูนยนครปฐม หากจะใช

สิทธิ์ในการรักษาท่ีโรงพยาบาลศูนยชุมชนเมืองจะตองยายสิทธิ์บัตรประกันสังคมมาใชสิทธิ์ของโรงพยาบาล

ศูนยนครปฐม 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ และประธานรับไปหารือกับมหาวิทยาลัยเพ่ือขอยกเวนคาใชจายของพนักงาน

มหาวิทยาลัยในการใชบริการรักษาพยาบาลท่ีโรงพยาบาลศูนยชุมชนเมือง 

 

 ๖.๒ อาจารยไพรัช ดํารงกิจถาวร แจงวา อาจารยท่ีมีภาระงานสอนหลังเวลา ๑๖.๓๐ น. และ

เลิกสอนเวลา ๒๐.๓๐ น. ไมสามารถคืนอุปกรณสื่อการสอนได เนื่องจากเจาหนาท่ีท่ีดูแลกลับบานแลว  

เห็นควรเสนอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดเจาหนาท่ีไวบริการอาจารยท่ีสอนนอกเวลาราชการดวย 

  นางรัตนา ยังจิรวัฒนชัย ใหขอมูลวา คณะสามารถบริหารจัดการใหบุคลากรปฏิบัติงานนอก

เวลาได โดยใชงบประมาณประจําของหนวยงานเพ่ือจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานในชวงวันจันทรถึง    

วันศุกร สําหรับวันเสารหรือวันอาทิตยใหเบิกคาตอบแทนจากโครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาปวงชน 

(กศ.พป.) 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

 ๖.๓ อาจารยพิมพนารา พิบูลจิระกานต เสนอใหมหาวิทยาลัยเปดไฟทางในวันอาทิตยเนื่องจากมี

นักศึกษาเลิกเรียนเวลา ๒๐.๓๐ น. โดยใหเปดไฟทางจนกวานักศึกษาจะออกจากมหาวิทยาลัยหมดแลว 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ และประธานรับไปเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา 

 

 ๖.๔ นางรัตนา  ยังจิรวัฒนชัย  เสนอใหมหาวิทยาลัยจัดสถานท่ีจอดรถสําหรับพนักงาน

มหาวิทยาลัยท่ีเปนคนพิการ 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ และประธานขอรับไปเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา 



๖ 
 

 ๖.๕ อาจารยจันทนา พงศสิทธิกาญจนา แจงวาไดรับการรองเรียนจากอาจารยวามีนักศึกษาขอ

ลงทะเบียนเรียนรวมหรือเปดหมูเรียนพิเศษเพ่ิมเติมโดยจํานวนหนวยกิตรวมเกินกวาท่ีระเบียบของ

มหาวิทยาลัยกําหนดไว จึงเห็นควรเสนอใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนล็อกระบบการ

ลงทะเบียนเพ่ือไมใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเกินจํานวนหนวยกิตท่ีกําหนดไว 

 

มติท่ีประชุม ประธานขอรับไปเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการ 

 

 ๖.๖ อาจารยพิมพนารา พิบูลจิระกานต แจงวามีนักศึกษาท่ีเรียนครบตามหลักสูตรแตยังมี

รายวิชาท่ีตกคางอยูประมาณสองรายวิชา โดยสํานักสงเสริมวิชาการฯ กําหนดวานักศึกษาภาคปกติไม

สามารถเปดหมูเรียนพิเศษในโครงการศึกษาเพ่ือพัฒนาปวงชนได ยกเวนไปเรียนรวม แตจะเปดหมูเรียน

พิเศษไดในภาคฤดูรอนเทานั้น ซ่ึงทําใหนักศึกษาไมสามารถลงทะเบียนเรียนในสองรายวิชาท่ีคางได 

  ประธานใหขอมูลวา ในกรณีท่ีนักศึกษาเรียนครบตามหลักสูตรแลว แตมีรายวิชาท่ียังคางอยู

ประมาณหนึ่งหรือสองรายวิชาซ่ึงเปนกรณียกเวนใหอาจารยทําบันทึกเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือขอความ

อนุเคราะหเปดหมูเรียนพิเศษ เพ่ือใหมหาวิทยาลัยพิจารณาเปนรายกรณีไป 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

 ๖.๗ ประธานแจงกําหนดการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๗ ในวันท่ี ๑๗  

ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา      

มหาวชิราลงกรณ 

 

เลิกประชุม เวลา  ๑๑.๐๕  น. 
 

 

  (นางกฤติมา  ธณศักดิ์กุล) 

  ผูจดรายงานการประชุม 

 

 


