รายงานการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗
วันพุธที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
-------------------------------------ผูมาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.

ผูชวยศาสตราจารยเพียงจิต
อาจารยประพันธ
อาจารยไพโรจน
อาจารยไพรัช
อาจายไกยสิทธิ์
อาจารยพิมพนารา
อาจารยไพโรจน
อาจารยจันทนา
นางวงษเดือน
นางสาวนันทนภัส
นางรัตนา
อาจารยยศพรธ
นางกฤติมา
นางยุวดี

ผูไมมาประชุม
๑. อาจารย ดร.บุญธง
๒. อาจารยวิไล

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

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

วสุริย
ตาปะสี

กรรมการ
กรรมการ

ติดราชการ
ติดราชการ

เริ่มประชุม
เวลา ๐๙.๔๕ น.
ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารยประจํา

๒
ประธานแจงวาตามที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําไดครบวาระการดํารง
ตําแหนงนั้น มหาวิทยาลัยไดดําเนินการใหไดมาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภา
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
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗)
ประธานแจ ง ว า สภามหาวิ ท ยาลั ย ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่ อ วั น ที่ ๑
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๗) เรียบรอยแลว
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๓ คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ประธานแจงวา สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม
๒๕๕๗ มี ม ติ แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการส ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย และครั้ ง ที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่ อ วั น ที่ ๑
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มี มติ แต งตั้งประธาน รองประธาน และเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมกิจ การ
มหาวิทยาลัย ดังนี้
๑. นางละมูล
ลือสุขประเสริฐ
ประธาน
๒. นายเศวก
ธรรมศิริพงษ
รองประธาน
๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวภา บัวเวช
เลขานุการ
มติที่ประชุม รับทราบ

๓
๑.๔ แตงตั้งคณะอนุกรรมการดานกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย
ประธานแจ ง ว า สภามหาวิ ท ยาลั ย ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่ อ วั น ที่ ๑
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มีมติแตงตั้งคณะอนุกรรมการดานกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย เพื่อทําหนาที่
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
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗
ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗จํานวน ๗ หนา เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยใหปรับปรุงแกไขหนา ๔ จาก “จังวัดชลบุรี” เปน “จังหวัดชลบุรี”
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยสภาคณาจารยและขาราชการ
ประธานแจงวาจากการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑
พฤษภาคม ๒๕๕๗ และครั้ งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวัน ที่ ๒๔ มิถุน ายน ๒๕๕๗ ซึ่งที่ป ระชุมใหขอสังเกตวา
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยสภาคณาจารยและขาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีขอผิดพลาด
กลาวคือ มีขอ ๔ ซ้ํากัน ๒ ขอ และที่ประชุมไดใหขอเสนอแนะในการใหสิทธิแกพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนเปนกรรมการสภาคณาจารย และขาราชการ ซึ่งประธานสภาคณาจารยและขาราชการไดทํา
หนังสือเรียนใหอธิการบดีทราบขอผิดพลาดและขอเสนอแนะเพื่อพิจารณาแลว ในการนี้ สภามหาวิทยาลัย
และคณะอนุกรรมการดานกฎหมายของมหาวิทยาลัยไดพบขอผิดพลาดเชนเดียวกัน และที่ประชุมสภา

๔
มหาวิทยาลัยไดมีการพิจารณาประเด็นนี้ สรุปวา ไมสามารถใหสิทธิแกพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
เปนกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการได เพราะกฎหมายไมไดใหสิทธิไวในประเด็นนี้ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ เทพสตรีไดเคยยื่น หนังสือดว นที่ ศธ ๐๕๔๙/๕๑๔ ลงวันที่ ๒๒ มีน าคม ๒๕๕๔ เพื่อหารือขอ
กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ เรื่องคุณสมบัติของกรรมการสภา
คณาจารยและขาราชการ ตามมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะอนุกรรมการดานกฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาไดใหความเห็นไวในรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ วันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ วา
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนจะไดสิทธิ์เปนคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยก็ตอเมื่อมีการแกไข
พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรื อ แก ไขพระราชบั ญ ญั ติ ข าราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ การปรับบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
นางสาวนันทนภัส ประสพสุข แจงวามหาวิทยาลัยไดรับหนังสือแจงจากสํานักงาน ก.พ. ที่
๑๐๐๑.๘/ว ๒๑ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่องกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง นั้น
มหาวิทยาลัยไดปรับบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยในป ๒๕๕๗ ใหม เพื่อใหมีความ
สอดคลองกับเศรษฐกิจในปจจุบัน คาครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น และเพื่อประโยชนของพนักงานมหาวิทยาลัย
ซึ่ง ได ผ านความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการบริห ารงานบุคคลมหาวิทยาลัย ในคราวการประชุมครั้งที่
๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรียบรอยแลว โดยใหใชบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของพนักงาน
มหาวิทยาลัยตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๒ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. ๒๕๕๔
ประธานแจงวา ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. ๒๕๕๔ จะมีการปรับราง
เพิ่ มเติ มในกรณีให ป ระกาศผลการประเมิน ใหป ระชาคมทราบ ซึ่งอยูในระหวางการพิจ ารณาปรับ ราง
ขอบังคับดังกลาว
มติที่ประชุม รับทราบ

๕
ระเบียบวาระที่ ๕
ไมมี

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๖
เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ นางสาวนันทนภัส ประสพสุข แจงวา ในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยมีอาการเจ็บปว ย
เล็ ก น อ ยไปขอใช บ ริ การรั ก ษาที่ โ รงพยาบาลศูน ยชุ มชนเมื องจะต องเสี ย คา ใช จา ย เนื่อ งจากพนัก งาน
มหาวิทยาลัยใชสิทธิ์ประกันสังคมของโรงพยาบาลอื่นที่ไมใชของโรงพยาบาลศูนยนครปฐม
ประธานใหขอมูลเพิ่มเติมวา เนื่องจากเปนระเบียบของโรงพยาบาลศูนยนครปฐม หากจะใช
สิทธิ์ในการรักษาที่โรงพยาบาลศูนยชุมชนเมืองจะตองยายสิทธิ์บัตรประกันสังคมมาใชสิทธิ์ของโรงพยาบาล
ศูนยนครปฐม
มติที่ประชุม รับทราบ และประธานรับไปหารือกับมหาวิทยาลัยเพื่อขอยกเวนคาใชจายของพนักงาน
มหาวิทยาลัยในการใชบริการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศูนยชุมชนเมือง
๖.๒ อาจารยไพรัช ดํารงกิจถาวร แจงวา อาจารยที่มีภาระงานสอนหลังเวลา ๑๖.๓๐ น. และ
เลิกสอนเวลา ๒๐.๓๐ น. ไมสามารถคืนอุปกรณสื่อการสอนได เนื่องจากเจาหนาที่ที่ดูแลกลับบานแลว
เห็นควรเสนอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดเจาหนาที่ไวบริการอาจารยที่สอนนอกเวลาราชการดวย
นางรัตนา ยังจิรวัฒนชัย ใหขอมูลวา คณะสามารถบริหารจัดการใหบุคลากรปฏิบัติงานนอก
เวลาได โดยใชงบประมาณประจําของหนวยงานเพื่อจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานในชวงวันจันทรถึง
วันศุกร สําหรับวันเสารหรือวันอาทิตยใหเบิกคาตอบแทนจากโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาปวงชน
(กศ.พป.)
มติที่ประชุม รับทราบ
๖.๓ อาจารยพิมพนารา พิบูลจิระกานต เสนอใหมหาวิทยาลัยเปดไฟทางในวันอาทิตยเนื่องจากมี
นักศึกษาเลิกเรียนเวลา ๒๐.๓๐ น. โดยใหเปดไฟทางจนกวานักศึกษาจะออกจากมหาวิทยาลัยหมดแลว
มติที่ประชุม รับทราบ และประธานรับไปเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา
๖.๔ นางรั ต นา ยั ง จิ ร วั ฒ นชั ย เสนอให ม หาวิ ท ยาลั ย จั ด สถานที่ จ อดรถสํ า หรั บ พนั ก งาน
มหาวิทยาลัยที่เปนคนพิการ
มติที่ประชุม รับทราบ และประธานขอรับไปเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา

๖
๖.๕ อาจารยจันทนา พงศสิทธิกาญจนา แจงวาไดรับการรองเรียนจากอาจารยวามีนักศึกษาขอ
ลงทะเบี ย นเรี ย นร ว มหรื อ เป ด หมู เ รี ย นพิ เศษเพิ่ มเติม โดยจํา นวนหน ว ยกิต รวมเกิ น กว าที่ ร ะเบีย บของ
มหาวิ ท ยาลั ย กํ า หนดไว จึ ง เห็ น ควรเสนอให สํ า นั ก ส ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย นล็ อ กระบบการ
ลงทะเบียนเพื่อไมใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเกินจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไว
มติที่ประชุม ประธานขอรับไปเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการ
๖.๖ อาจารย พิ มพ น ารา พิ บู ล จิร ะกานต แจง วามี นักศึ กษาที่เรี ย นครบตามหลักสู ตรแตยัง มี
รายวิชาที่ตกคางอยูประมาณสองรายวิชา โดยสํานักสงเสริมวิชาการฯ กําหนดวานักศึกษาภาคปกติไม
สามารถเปดหมูเรียนพิเศษในโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาปวงชนได ยกเวนไปเรียนรวม แตจะเปดหมูเรียน
พิเศษไดในภาคฤดูรอนเทานั้น ซึ่งทําใหนักศึกษาไมสามารถลงทะเบียนเรียนในสองรายวิชาที่คางได
ประธานใหขอมูลวา ในกรณีที่นักศึกษาเรียนครบตามหลักสูตรแลว แตมีรายวิชาที่ยังคางอยู
ประมาณหนึ่งหรือสองรายวิชาซึ่งเปน กรณีย กเวนใหอาจารยทําบัน ทึกเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อขอความ
อนุเคราะหเปดหมูเรียนพิเศษ เพื่อใหมหาวิทยาลัยพิจารณาเปนรายกรณีไป
มติที่ประชุม รับทราบ
๖.๗ ประธานแจงกําหนดการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๗
ธั น วาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา
มหาวชิราลงกรณ
เลิกประชุม

เวลา ๑๑.๐๕ น.
(นางกฤติมา ธณศักดิ์กุล)
ผูจดรายงานการประชุม

