รายงานการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
วันพุธที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
-------------------------------------ผูมาประชุม
๑. อาจารยประพันธ
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.

อาจารยไพโรจน
อาจารยไพรัช
อาจารยไกยสิทธิ์
อาจารยพิมพนารา
อาจารยไพโรจน
อาจารยจันทนา
อาจารย ดร.บุญธง
อาจารยวิไล
นางวงษเดือน
นางสาวนันทนภัส
นางรัตนา
อาจารยยศพรธ
นางกฤติมา
นางยุวดี

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

ผูไมมาประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยเพียงจิต

ดานประดิษฐ

ผูเขารวมประชุม
๑. อาจารยศิริชัย
๒. นางอําไพ
๓. นางสาวธณิตา

โสภา
แกวใส
ไขวพันธุ

รองประธานกรรมการ
ทําหนาที่ประธานที่ประชุม
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ประธานกรรมการ ติดภาระงานสอน

ผูชวยอธิการบดี
เจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชนเมือง
เจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชนเมือง

๒
เริ่มประชุม
เวลา ๑๓.๓๕ น.
เนื่องจากประธานติดภาระงานสอน มอบหมายใหอาจารยประพันธ ขันติธีระกุล รองประธาน
ทําหนาที่ประธานที่ประชุมแทน และดําเนินการตามระเบียบการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ แจงมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
ประธานแจ งมติ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘เมื่อวันที่ ๑๐
มกราคม ๒๕๕๘ ใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑) แจงผลการวินิจฉัยของผูตรวจการแผนดินที่วินิจฉัยใหยุติการพิจารณาเรื่องรองเรียนของ
นางจรรยา รมเพชร เนื่องจากคดีอยูในระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
๒) อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะครุศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ และคณะพยาบาลศาสตร ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘
๓) ที่ประชุมมีมติคัดเลือก นายกิตติศักดิ์ เมธาทัศนชวลิต เปนผูสมควรดํารงตําแหนง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (แทนตําแหนงที่วาง)ซึ่งขณะนี้อยูระหวางดําเนินการทาบทาม
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๒ แจงผลการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
อาจารย ดร.บุญธง วสุริย รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่
๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ใหที่ประชุมทราบดังนี้
๑) รับทราบผลการตรวจสอบบัญชีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยยอดบัญชีมีความ
ถูกตอง
๒) รั บ ทราบผลการศึก ษาดู งานและแสวงหาความร ว มมื อ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ในประเทศ
ออสเตรเลีย ในระหวางวันที่ ๖ – ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยมีแนวทางในการประยุกตใชกับมหาวิทยาลัยได
๓) มหาวิทยาลัยใหกํากับดูแลเรื่องการทําอาหารในหองพักอาคารชุดพักของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๓ ประธานแจ ง ว า สํ า นั ก คอมพิ ว เตอร กํ า หนดให นั ก ศึ ก ษาตั้ ง แต ชั้ น ป ที่ ๒ – ๔ ทดสอบ
มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยจะจัดอบรมใหเดือนละครั้ง ในการนี้ ขอใหกรรมการแจงนักศึกษาใหเขา
ทดสอบดังกลาวดวย
มติที่ประชุม รับทราบ

๓
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗
ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ จํานวน ๕ หนา เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗โดยใหแกไขระเบียบวาระการประชุมที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานประชุมจาก
“ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗” เปน “ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗”
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ การใหบริการของศูนยสุขภาพชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
นางอําไพ แกวใส และนางสาวธณิตา ไขวพันธุ เจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชนเมือง แจงการ
ใหบริการและการใชสิทธิการรักษาพยาบาลของศูนยสุขภาพชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ใหที่ประชุมทราบ และประชาสัมพันธใหบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมไปรับ
บริการฉีดวัคซีนปองกันโรคคอตีบ - บาดทะยักฟรี สําหรับผูมีอายุระหวาง ๒๐ - ๕๐ ปบริบูรณ ตั้งแตวันที่
๒ – ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ณ ศูนยสุขภาพชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๒ ภาระงานของผูบริหารและอาจารย
อาจารย ดร.บุญธง วสุริย สืบเนื่องระเบียบวาระที่ ๓.๒ เรื่อง ภาระงานของผูบริหารและ
อาจารย โดยมีเอกสารประกอบคือ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยภาระงานทางวิชาการ
ของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๕๒ และ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. ๒๕๕๔
ประเด็นการพิจารณาประกอบดวย ๑) ขอใหแยกภาระงานขั้นต่ําของอาจารย กับอาจารยที่
มีตําแหนงทางวิชาการ (ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย) เนื่องจากหลักเกณฑ
วิ ธี การ และเงื่ อ นไขภาระงานของอาจารยกั บ อาจารยที่ มีตํ าแหน งทางวิช าการ (ผู ช ว ยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย) ที่กําหนดในขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยภาระงาน
ทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ.
๒๕๕๒ แตกตางกัน และ ๒) ขอใหพิจารณาปรับเกณฑในการพิจารณาความดีความชอบในสัดสวนที่ใช
ดุลพินิจของผูบริหารใหมีน้ําหนักนอยลง

๔
มติที่ประชุม เสนอให มหาวิ ทยาลั ย มี ก ระบวนการในการติดตามภาระงานขั้ น ต่ําของผูดํ ารงตําแหน ง
อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ นครปฐม ว า ด ว ยภาระงานทางวิ ช าการของผู ดํ า รงตํ า แหน ง อาจารย ผู ช ว ยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๕๒
๓.๓ การชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานตามแผนผังแมบทของมหาวิทยาลัย
อาจารยศิริชัย โสภา ผูชวยอธิการบดี แจงการดําเนินการของหนวยรักษาความปลอดภัย
และการจราจรภายในมหาวิทยาลัยใหที่ประชุมทราบ
ที่ประชุมใหขอเสนอแนะดังนี้
๑) เสนอใหติดปายสัญลักษณวงเวียนที่บริเวณทางแยกขางอาคารเอ ๗ และทางแยกหนา
คณะครุศาสตรใหชัดเจน
๒) เสนอใหกํากับดูแลการจอดรถในอาคารจอดรถหลังอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา
มหาวชิราลงกรณ ในกรณีการจอดรถยนตคางคืนของอาจารยและบุคลากรที่ไปราชการ และหามนักศึกษา
นํารถยนตมาจอดและควรเปดไฟใหแสงสวางเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับคณาจารยที่กลับจากการไป
ราชการตอนกลางคืน
๓) เสนอใหจัดพื้นที่จอดรถเพิ่มขึ้น และใหจัดสถานที่จอดรถสําหรับคนพิการ
๔) เสนอใหถมดินและปรับพื้นที่บริเวณขางอาคารเฟองฟาอพารทเมนตเพื่อใชเปนที่จอดรถ
๕) เสนอใหเปดไฟทางภายในมหาวิทยาลัย เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับนักศึกษาที่เลิก
เรียนในเวลา ๒๐.๐๐ น.
๖) เสนอใหติดตั้งกลองวงจรปดในบริเวณตางๆ ของมหาวิทยาลัย และติดตั้งจอมอนิเตอร
ไวที่ปอมยามเพื่อใหพนักงานรักษาความปลอดภัยตรวจสอบความเรียบรอยภายในมหาวิทยาลัยจากกลอง
วงจรปด
๗) เสนอใหจัดฝกอบรมการใหสัญญาณมือจราจรใหกับพนักงานรักษาความปลอดภัยที่เขา
มาปฏิบัติงานใหม
๘) เสนอใหติดตั้งกระจกโคงบริเวณสะพานขามคลองชลประทานทางดานหลังมหาวิทยาลัย
เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
มติที่ประชุม อาจารยศิริชัย โสภา ผูชวยอธิการบดี รับขอเสนอแนะจากที่ประชุมไปเสนอใหมหาวิทยาลัย
พิจารณาดําเนินการตอไป

๕
๓.๔ โครงการศึกษาดูงานของสภาคณาจารยและขาราชการ
ประธานสืบเนื่องเรื่องโครงการศึกษาดูงานของสภาคณาจารยและขาราชการวา จะจัดไป
ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในระหวางวันที่ ๒๗ –
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
มติที่ประชุม เห็นชอบไปศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ในระหวางวันที่ ๒๗ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๓.๕ การกําหนดภาระงานที่ไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.)
ประธานสืบเนื่องเรื่องการกําหนดภาระงานของอาจารยที่ไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ขณะนี้ยังไมมีหลักเกณฑ
อาจารยไพรัช ดํารงกิจถาวร ใหขอมูลเพิ่มเติมวา มีภาระงานอื่นๆ ที่กําหนดไวในขอบังคับ
อยูแลว สามารถพิจารณาเปนภาระงานอื่นๆ ได
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔
ไมมี

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ คัดเลือกผูแทนเปนกรรมการบริหารอาคารชุดของมหาวิทยาลัย
ประธานแจงวา ดวยคณะกรรมการบริหารอาคารชุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได
ครบวาระการดํารงตําแหนงแลว มหาวิทยาลัยตองดําเนินการใหไดมาซึ่งคณะกรรมการบริหารอาคารชุด
ของมหาวิทยาลัย ตามขอ ๕ (๓) (๔) (๕) และ (๖) ของระเบีย บมหาวิทยาลัย ราชภัฏ นครปฐม วาดว ย
หลักเกณฑและเงื่อนไขการพักอาศัยในอาคารชุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยใหสภาคณาจารย
และขาราชการดําเนินการตามขอ ๕(๕) เพื่อคัดเลือกผูแทนสภาคณาจารยและขาราชการ จํานวน ๑ คน
เปนกรรมการ ในการนี้ จึงขอใหที่ประชุมเสนอชื่อผูแทนสภาคณาจารยและขาราชการเพื่อเปนกรรมการ
ดังกลาว
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทให อาจารยไกยสิทธิ์ อภิระติง เปนผูแทนสภาคณาจารยและ
ขาราชการ เพื่อเปนกรรมการบริหารอาคารชุดของมหาวิทยาลัย

๖
ระเบียบวาระที่ ๖
เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ อาจารยวิไล ตาปะสี แจงวา มีนักศึกษาเลนสนุกเกอรและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลบริเวณ
ด า นหลั ง มหาวิ ท ยาลั ย ในช ว งเวลากลางวั น ทํ า ให ม หาวิ ท ยาลั ย เสี ย ชื่ อ เสี ย งเป น อย า งมาก ในการนี้
มหาวิทยาลัยควรเรงดําเนินการแกไขอยางเรงดวน
มติที่ประชุม ขอใหประธานเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการ
๖.๒ อาจารยไพรั ช ดํ ารงกิ จถาวร เสนอใหมหาวิทยาลัย ทบทวนคาตอบแทนการคุมสอบของ
นักศึกษาทั้งสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ ในการนี้ นางรัตนา ยังจิรวัฒนชัย ชี้แจงวา อัตราคาคุมสอบ
ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (กรณีเหมาจาย) เทากับ ๔๒๐ บาท สวนอัตราคาคุมสอบ
ระดับปริญญาตรี (กรณีเหมาจาย) เทากับ ๓๕๐ บาท แตถาตองการปรับคาตอบแทนในการคุมสอบ ควร
ปรับในกรณีคาตอบแทนการสอบสัมภาษณนักศึกษา สืบเนื่องจากการที่ตนไดจายเงินใหกับอาจารยที่มาคุม
สอบนั ก ศึ ก ษาและสอบสั ม ภาษณ เมื่ อ วั น ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๘ พบว า จํ า นวนนั ก เรี ย นที่ ต อ งสอบ
สัมภาษณในแตละสาขามีจํานวนแตกตางกัน
มติที่ประชุม เสนอใหมหาวิทยาลัยพิจารณา
๖.๓ นางสาวนั นท น ภั ส ประสพสุข ขอเชิญ ชวนใหขาราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา
สายวิ ช าการแต งเครื่ องแบบปฏิ บั ติง านขา ราชการ (ชุ ดสี กากี ) ในวั น จั น ทร แ ละเสนอให มหาวิ ทยาลั ย
ออกแบบเครื่องแบบปฏิบัติงานขาราชการ (ชุดสีกากี) สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยดวย
มติที่ประชุม เสนอใหมหาวิทยาลัยพิจารณา
๖.๔ ประธานแจงกําหนดการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๕
กุมภาพันธ ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา
มหาวชิราลงกรณ
เลิกประชุม

เวลา ๑๖.๓๐น.
นางกฤติมา ธณศักดิ์กุล
ผูจดรายงานการประชุม

