
รายงานการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ 

ครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๘ 

วันพุธท่ี  ๒๘  มกราคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๓.๓๐  น. 

ณ  หองประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

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

 

ผูมาประชุม 

 ๑. อาจารยประพันธ ขันติธีระกุล รองประธานกรรมการ  

    ทําหนาท่ีประธานท่ีประชุม 

 ๒. อาจารยไพโรจน แกวเขียว กรรมการ 

 ๓. อาจารยไพรัช ดํารงกิจถาวร กรรมการ 

 ๔. อาจารยไกยสิทธิ์ อภิระติง กรรมการ 

 ๕. อาจารยพิมพนารา พิบูลจิระกานต กรรมการ 

 ๖. อาจารยไพโรจน รมบารมี กรรมการ 

 ๗. อาจารยจันทนา พงศสิทธิกาญจนา กรรมการ 

 ๘. อาจารย ดร.บุญธง วสุริย กรรมการ 

 ๙. อาจารยวิไล ตาปะสี กรรมการ 

 ๑๐. นางวงษเดือน กวยสกุล กรรมการ 

 ๑๑. นางสาวนันทนภัส ประสพสุข กรรมการ 

 ๑๒. นางรัตนา ยังจิรวัฒนชัย กรรมการ 

 ๑๓. อาจารยยศพรธ วรรชนะ กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๔. นางกฤติมา ธณศักดิ์กุล ผูชวยเลขานุการ 

 ๑๕. นางยุวดี บุญรักษาศิริพงษ ผูชวยเลขานุการ 

 

ผูไมมาประชุม 

 ๑. ผูชวยศาสตราจารยเพียงจิต ดานประดิษฐ      ประธานกรรมการ    ติดภาระงานสอน 

 

ผูเขารวมประชุม 

 ๑. อาจารยศิริชัย โสภา ผูชวยอธิการบดี 

 ๒. นางอําไพ แกวใส เจาหนาท่ีศูนยสุขภาพชุมชนเมือง 

 ๓. นางสาวธณิตา ไขวพันธุ เจาหนาท่ีศูนยสุขภาพชุมชนเมือง 

 

 



๒ 
 

เริ่มประชุม เวลา   ๑๓.๓๕  น. 

 เนื่องจากประธานติดภาระงานสอน มอบหมายใหอาจารยประพันธ ขันติธีระกุล รองประธาน    

ทําหนาท่ีประธานท่ีประชุมแทน และดําเนินการตามระเบียบการประชุมดังนี้   

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ แจงมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ 

  ประธานแจงมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘เม่ือวันท่ี ๑๐  

มกราคม  ๒๕๕๘ ใหท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

  ๑) แจงผลการวินิจฉัยของผูตรวจการแผนดินท่ีวินิจฉัยใหยุติการพิจารณาเรื่องรองเรียนของ

นางจรรยา รมเพชร เนื่องจากคดีอยูในระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 

  ๒) อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะครุศาสตร 

คณะวิทยาการจัดการ และคณะพยาบาลศาสตร ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ 

  ๓) ท่ีประชุมมีมติคัดเลือก  นายกิตติศักดิ์  เมธาทัศนชวลิต  เปนผูสมควรดํารงตําแหนง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (แทนตําแหนงท่ีวาง)ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางดําเนินการทาบทาม  

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

 ๑.๒ แจงผลการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ 

  อาจารย ดร.บุญธง วสุริย รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 

๒/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ใหท่ีประชุมทราบดังนี้ 

  ๑) รับทราบผลการตรวจสอบบัญชีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยยอดบัญชีมีความ

ถูกตอง 

  ๒) รับทราบผลการศึกษาดูงานและแสวงหาความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศ

ออสเตรเลีย ในระหวางวันท่ี ๖ – ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยมีแนวทางในการประยุกตใชกับมหาวิทยาลัยได 

  ๓) มหาวิทยาลัยใหกํากับดูแลเรื่องการทําอาหารในหองพักอาคารชุดพักของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

 ๑.๓ ประธานแจงวา  สํานักคอมพิวเตอรกําหนดใหนักศึกษาตั้งแตชั้นปท่ี ๒ – ๔ ทดสอบ

มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยจะจัดอบรมใหเดือนละครั้ง ในการนี้ ขอใหกรรมการแจงนักศึกษาใหเขา

ทดสอบดังกลาวดวย 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 



๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี  ๗/๒๕๕๗ 

 ประธานขอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 

ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ จํานวน ๕ หนา เพ่ือรับรองรายงานการประชุม 

 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๗

เม่ือวันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗โดยใหแกไขระเบียบวาระการประชุมท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานประชุมจาก 

“ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๗” เปน “ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๗” 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

 ๓.๑ การใหบริการของศูนยสุขภาพชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

  นางอําไพ  แกวใส และนางสาวธณิตา ไขวพันธุ  เจาหนาท่ีศูนยสุขภาพชุมชนเมือง แจงการ

ใหบริการและการใชสิทธิการรักษาพยาบาลของศูนยสุขภาพชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม    

ใหท่ีประชุมทราบ และประชาสัมพันธใหบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมไปรับ

บริการฉีดวัคซีนปองกันโรคคอตีบ - บาดทะยักฟรี สําหรับผูมีอายุระหวาง ๒๐ - ๕๐ ปบริบูรณ ตั้งแตวันท่ี 

๒ – ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ณ ศูนยสุขภาพชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

 

 ๓.๒ ภาระงานของผูบริหารและอาจารย 

  อาจารย ดร.บุญธง วสุริย  สืบเนื่องระเบียบวาระท่ี ๓.๒ เรื่อง ภาระงานของผูบริหารและ

อาจารย โดยมีเอกสารประกอบคือ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยภาระงานทางวิชาการ

ของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๕๒ และ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. ๒๕๕๔  

  ประเด็นการพิจารณาประกอบดวย ๑) ขอใหแยกภาระงานข้ันต่ําของอาจารย กับอาจารยท่ี

มีตําแหนงทางวิชาการ (ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย) เนื่องจากหลักเกณฑ 

วิธีการ และเง่ือนไขภาระงานของอาจารยกับอาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ (ผูชวยศาสตราจารย       

รองศาสตราจารย และศาสตราจารย) ท่ีกําหนดในขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยภาระงาน  

ทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 

๒๕๕๒ แตกตางกัน และ ๒) ขอใหพิจารณาปรับเกณฑในการพิจารณาความดีความชอบในสัดสวนท่ีใช

ดุลพินิจของผูบริหารใหมีน้ําหนักนอยลง 

 



๔ 
 

มติท่ีประชุม เสนอใหมหาวิทยาลัยมีกระบวนการในการติดตามภาระงานข้ันต่ําของผูดํารงตําแหนง

อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม วาดวยภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย           

รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

 ๓.๓ การช้ีแจงเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานตามแผนผังแมบทของมหาวิทยาลัย 

  อาจารยศิริชัย โสภา ผูชวยอธิการบดี แจงการดําเนินการของหนวยรักษาความปลอดภัย

และการจราจรภายในมหาวิทยาลัยใหท่ีประชุมทราบ  

  ท่ีประชุมใหขอเสนอแนะดังนี้ 

  ๑) เสนอใหติดปายสัญลักษณวงเวียนท่ีบริเวณทางแยกขางอาคารเอ ๗ และทางแยกหนา

คณะครุศาสตรใหชัดเจน 

  ๒)  เสนอใหกํากับดูแลการจอดรถในอาคารจอดรถหลังอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา 

มหาวชิราลงกรณ ในกรณีการจอดรถยนตคางคืนของอาจารยและบุคลากรท่ีไปราชการ และหามนักศึกษา

นํารถยนตมาจอดและควรเปดไฟใหแสงสวางเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับคณาจารยท่ีกลับจากการไป

ราชการตอนกลางคืน 

  ๓)  เสนอใหจัดพ้ืนท่ีจอดรถเพ่ิมข้ึน และใหจัดสถานท่ีจอดรถสําหรับคนพิการ 

  ๔)  เสนอใหถมดินและปรับพ้ืนท่ีบริเวณขางอาคารเฟองฟาอพารทเมนตเพ่ือใชเปนท่ีจอดรถ  

  ๕)  เสนอใหเปดไฟทางภายในมหาวิทยาลัย เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับนักศึกษาท่ีเลิก

เรียนในเวลา ๒๐.๐๐ น.   

  ๖) เสนอใหติดตั้งกลองวงจรปดในบริเวณตางๆ ของมหาวิทยาลัย และติดตั้งจอมอนิเตอร

ไวท่ีปอมยามเพ่ือใหพนักงานรักษาความปลอดภัยตรวจสอบความเรียบรอยภายในมหาวิทยาลัยจากกลอง

วงจรปด 

  ๗) เสนอใหจัดฝกอบรมการใหสัญญาณมือจราจรใหกับพนักงานรักษาความปลอดภัยท่ีเขา

มาปฏิบัติงานใหม 

  ๘) เสนอใหติดตั้งกระจกโคงบริเวณสะพานขามคลองชลประทานทางดานหลังมหาวิทยาลัย

เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุ 

 

มติท่ีประชุม อาจารยศิริชัย โสภา ผูชวยอธิการบดี รับขอเสนอแนะจากท่ีประชุมไปเสนอใหมหาวิทยาลัย

พิจารณาดําเนินการตอไป 

 

 

 

 



๕ 
 

 ๓.๔ โครงการศึกษาดูงานของสภาคณาจารยและขาราชการ 

  ประธานสืบเนื่องเรื่องโครงการศึกษาดูงานของสภาคณาจารยและขาราชการวา จะจัดไป

ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในระหวางวันท่ี ๒๗ – 

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘  

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบไปศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

ในระหวางวันท่ี ๒๗ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

 

 ๓.๕ การกําหนดภาระงานท่ีไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม

สุขภาพ (สสส.) 

  ประธานสืบเนื่องเรื่องการกําหนดภาระงานของอาจารยท่ีไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงาน

กองทุนสนับสนุนสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ขณะนี้ยังไมมีหลักเกณฑ 

  อาจารยไพรัช ดํารงกิจถาวร ใหขอมูลเพ่ิมเติมวา  มีภาระงานอ่ืนๆ ท่ีกําหนดไวในขอบังคับ

อยูแลว สามารถพิจารณาเปนภาระงานอ่ืนๆ ได   

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ไมมี 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ คัดเลือกผูแทนเปนกรรมการบริหารอาคารชุดของมหาวิทยาลัย 

  ประธานแจงวา ดวยคณะกรรมการบริหารอาคารชุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได

ครบวาระการดํารงตําแหนงแลว มหาวิทยาลัยตองดําเนินการใหไดมาซ่ึงคณะกรรมการบริหารอาคารชุด

ของมหาวิทยาลัยตามขอ ๕ (๓) (๔) (๕) และ (๖) ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวย

หลักเกณฑและเง่ือนไขการพักอาศัยในอาคารชุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยใหสภาคณาจารย

และขาราชการดําเนินการตามขอ ๕(๕) เพ่ือคัดเลือกผูแทนสภาคณาจารยและขาราชการ จํานวน ๑ คน 

เปนกรรมการ  ในการนี้  จึงขอใหท่ีประชุมเสนอชื่อผูแทนสภาคณาจารยและขาราชการเพ่ือเปนกรรมการ

ดังกลาว 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทให อาจารยไกยสิทธิ์  อภิระติง เปนผูแทนสภาคณาจารยและ

ขาราชการ เพ่ือเปนกรรมการบริหารอาคารชุดของมหาวิทยาลัย 

  



๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  

 ๖.๑ อาจารยวิไล ตาปะสี แจงวา มีนักศึกษาเลนสนุกเกอรและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลบริเวณ

ดานหลังมหาวิทยาลัยในชวงเวลากลางวัน ทําใหมหาวิทยาลัยเสียชื่อเสียงเปนอยางมาก ในการนี้

มหาวิทยาลัยควรเรงดําเนินการแกไขอยางเรงดวน 

 

มติท่ีประชุม ขอใหประธานเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการ  

 

 ๖.๒ อาจารยไพรัช ดํารงกิจถาวร เสนอใหมหาวิทยาลัยทบทวนคาตอบแทนการคุมสอบของ

นักศึกษาท้ังสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ ในการนี้ นางรัตนา ยังจิรวัฒนชัย ชี้แจงวา อัตราคาคุมสอบ

ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (กรณีเหมาจาย) เทากับ ๔๒๐ บาท สวนอัตราคาคุมสอบ

ระดับปริญญาตรี (กรณีเหมาจาย) เทากับ ๓๕๐ บาท แตถาตองการปรับคาตอบแทนในการคุมสอบ ควร

ปรับในกรณีคาตอบแทนการสอบสัมภาษณนักศึกษา สืบเนื่องจากการท่ีตนไดจายเงินใหกับอาจารยท่ีมาคุม

สอบนักศึกษาและสอบสัมภาษณ เม่ือวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๕๘ พบวา จํานวนนักเรียนท่ีตองสอบ

สัมภาษณในแตละสาขามีจํานวนแตกตางกัน 

 

มติท่ีประชุม เสนอใหมหาวิทยาลัยพิจารณา 

 

 ๖.๓ นางสาวนันทนภัส  ประสพสุข ขอเชิญชวนใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   

สายวิชาการแตงเครื่องแบบปฏิบัติงานขาราชการ (ชุดสีกากี) ในวันจันทรและเสนอใหมหาวิทยาลัย

ออกแบบเครื่องแบบปฏิบัติงานขาราชการ (ชุดสีกากี) สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยดวย 

 

มติท่ีประชุม เสนอใหมหาวิทยาลัยพิจารณา 

 

 ๖.๔ ประธานแจงกําหนดการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ ในวันท่ี ๒๕ 

กุมภาพันธ ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา       

มหาวชิราลงกรณ 

 

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๓๐น. 
 

 

 นางกฤติมา  ธณศักดิ์กุล 

 ผูจดรายงานการประชุม 


