รายงานการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
วันพุธที่ ๒๕กุมภาพันธ ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
-------------------------------------ผูมาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.

ผูศาสตราจารยเพียงจิต
อาจารยประพันธ
อาจารยไพโรจน
อาจารยไพรัช
อาจารยไกยสิทธิ์
อาจารยพิมพนารา
อาจารยไพโรจน
อาจารยจันทนา
อาจารยวิไล
นางวงษเดือน
นางสาวนันทนภัส
นางรัตนา
อาจารยยศพรธ
นางกฤติมา
นางยุวดี

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

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

ผูไมมาประชุม
๑. อาจารย ดร.บุญธง

วสุริย

กรรมการติดราชการ

ผูเขารวมประชุม
๑. อาจารย ดร.วิรัตน

ปนแกว

รองอธิการบดี

เริ่มประชุม
เวลา ๑๓.๔๐ น.
ประธานกลาวขอบคุณ อาจารย ดร.บุญธง วสุ ริยทําหนาที่แทนประธานในการเขารวมประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ และอาจารยประพันธ
ขันติธีระกุล ทําหนาที่ประธานที่ประชุมสภาคณาจารยและขาราชการในการประชุมครั้งที่ผานมา

๒
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ แจ งผลการนํา เสนอข อเสนอแนะจากสภาคณาจารยแ ละขา ราชการเพื่ อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย
ประธานแจงวา ไดรวบรวมขอเสนอแนะจากที่ประชุมสภาคณาจารยและขาราชการเสนอให
อธิการบดีทราบ ดังตอไปนี้
๑) การขอสิทธิ์รักษาพยาบาลของเจาหนาที่จากโรงพยาบาลศูนยนครปฐม
๒) ใหจัดเจาหนาที่ดูแลการยืม-คืน อุปกรณ ในกรณีที่อาจารยสอนเลิกหลังเวลา ๑๗.๐๐ น.
๓) ขอพื้นที่จอดรถสําหรับคนพิการ
๔) ปรับปรุงเสาธงชาติใหสงางาม
๕) ปรับปรุงภาพลักษณของอาคาร ๑๕ ชั้น
ได รั บ ทราบจากมหาวิท ยาลั ย ว า มี โ ครงการทาสี อาคารเฉลิ มพระเกีย รติ ฯ อยู แ ล ว
ซึ่งขณะนี้อยูในระหวางดําเนินการทาสีอาคารแลว
๖) ทบทวนภาระงานของอาจารยและผูบริหารที่ไดรับเงินประจําตําแหนง
๗) การกําหนดภาระงานของผูทําโครงการของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.)
๘) การศึกษาดูงานของสภาคณาจารยและขาราชการ
๙) จากกรณี ที่ มีก ารร องเรี ย นเรื่อ ง การไดมาซึ่ง กรรมการสภามหาวิ ทยาลัย จากผู แทน
คณาจารย ป ระจํ า ในประเด็ น นี้ อธิ ก ารบดี ไ ด ม อบหมายให ค ณะอนุ ก รรมการด า นกฎหมายของสภา
มหาวิทยาลัยไปทบทวนแลว
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๒ ประธานแจงวา จากการไดเขาไปใชหองประชุมสัตตบงกชแลวพบวา แสงสวางภายในหอง
ประชุมไมเพียงพอ แตสําหรับสวนอื่นยังพอใชได ในการนี้ จึงเสนอใหมหาวิทยาลัยปรับปรุงหองประชุม
อยางเรงดวน หากยังไมสามารถปรับปรุงไดขอใหปดการใหบริการไปกอน
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๓ ประธานแจงวา ไดรับหนังสือจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประชาสัมพันธโครงการประชุม
วิชาการ ปขมท. ประจําป ๒๕๕๗ เรื่อง “การปฏิรูปตนเองในศตวรรษที่ ๒๑” ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ – วันศุกรที่
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรม กิจตรงวิลล รีสอรท จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ หากกรรมการทานใด
สนใจสามารถเขารวมโครงการดังกลาวได
มติที่ประชุม รับทราบ

๓
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘จํานวน ๖ หนา เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ โดยมีการปรับปรุงแกไข ดังนี้
๑) ใหตัดรายชื่อลําดับที่ ๑. ผูชวยศาสตราจารยเพียงจิต ดานประดิษฐ ออกจากรายชื่อผูมา
ประชุมและใหเรียงลําดับรายชื่อผูมาประชุมใหมทั้งหมด
๒) ใหเพิ่มคําวา “ทําหนาที่ประธานที่ประชุม” ตอทายคําวา “รองประธานกรรมการ”
๓) แกไขระเบียบวาระที่ ๑.๒ ขอ ๓) เปน “มหาวิทยาลัยใหกํากับดูแลเรื่องการทําอาหารใน
หองพักอาคารชุดพักของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม”
๔) แกไขระเบียบวาระที่ ๖.๒ โดยใหเปลี่ยนขอความจาก “เสนอใหมหาวิทยาลัยทบทวน
ค า ตอบแทนการคุ มสอบนั กศึ กษา” เป น “เสนอใหมหาวิทยาลัย ทบทวนคาตอบแทนการคุมสอบของ
นักศึกษาทั้งสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ”
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ การคัดเลือกผูดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ประธานสืบเนื่องระเบียบวาระที่ ๑.๑ ขอ (๓) จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ มีมติคัดเลือก นายกิตติศักดิ์ เมธาทัศนชวลิต เปนผูสมควรดํารงตําแหนง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (แทนตําแหนงที่วาง) ในการนี้ จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดดําเนินการทาบทาม
โดยนายกิตติศักดิ์ เมธาทัศนชวลิต ไดตอบรับเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเรียบรอยแลว
และมหาวิทยาลัยกําลังจัดทําขอมูลเพื่อเสนอขอโปรดเกลาฯ แตงตั้งตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๒ อาจารย พิ ม พ น ารา พิ บู ล จิ ร ะกานต สอบถามความคื บ หน า การเป ด ไฟทางภายใน
มหาวิทยาลัยเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับนักศึกษาภาค กศ.พป.
ประธานใหขอมูลวา ไดนําเสนอเรื่องการเปดไฟทางใหมหาวิทยาลัยทราบแลว และในคราว
ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ ไดแจงใหอาจารยศิริชัย โสภา ทราบแลวในการนี้
ประธานขอรับไปติดตามเรื่องการเปดไฟทางอีกครั้งหนึ่ง

๔
๓.๓ อาจารยไพรัช ดํารงกิจถาวร สืบเนื่องระเบียบวาระที่ ๓.๒ เรื่องภาระงานของผูบริหารและ
อาจารยวา ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้
ขอ ๕.๓ (ก) ผลสั มฤทธิ์ ข องงานให ป ระเมิน จากปริม าณผลงาน คุณ ภาพผลงาน ความ
รวดเร็วหรือตรงตามเวลาที่กําหนด หรือความประหยัด หรือความคุมคาของการใชทรัพยากร ใหสัดสวน
คะแนนในการประเมินไมนอยกวารอยละ ๗๐ โดย
๑) ๔๐ เปอรเซ็นต ประเมินจากปริมาณงาน
๒) ๓๐ เปอรเซ็นต ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของงาน
(ข) ประเมิ น จากพฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ง านไม เ กิ น ร อ ยละ ๓๐ เมื่ อ พิ จ ารณา
สัดสวนในสวนที่เปนดุลยพินิจของผูบริหาร คือ ขอ (ก) ๒) และขอ (ข) จะเทากับ ๖๐ เปอรเซ็นต หากปรับ
สัด ส วนการคิ ดคา ภาระงานเท ากั บ ครึ่ งหนึ่งหรือเกินกวาครึ่งจะทําใหผ ลการประเมิน เปน ธรรมกับ ผูถูก
ประเมินมากกวา ในการนี้ขอเสนอใหมหาวิทยาลัยปรับเกณฑการประเมิน
มติที่ประชุม ให ม หาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาปรั บ เกณฑ ใ นการพิ จ ารณาความดี ค วามชอบตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. ๒๕๕๔ ในสัดสวนที่ใชดุลพินิจของผูบริหาร
ใหมีน้ําหนักนอยลง
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ การปรับปรุงภูมิทัศนและสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประธานขออนุญาตให อาจารย ดร.วิรัตน ปนแกว รองอธิการบดี แจงการดําเนินการ
ปรับปรุงภูมิทัศนและสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมใหที่ประชุมทราบ
ที่ประชุมใหขอเสนอแนะดังนี้
๑) เสนอให มี ก ารติ ด ตามผลการใช อ าคารสถานที่ ระบบไฟ ระบบเครื่ อ งปรั บ อากาศ
หลังการตรวจรับงาน โดยเฉพาะในระยะเวลาที่ยังอยูในชวงประกัน
๒) เสนอใหมหาวิทยาลัยชว ยประสานงานกับองคการบริห ารสว นตําบล เพื่อแกปญหา
ความปลอดภัยในการเขาออก และขามสะพานคลองชลประทานดานประตู ๓ ทั้งในเรื่องของการจราจร
ความสูงของราวสะพาน และความกวางของสะพาน
๓) เสนอใหสํารวจการตีเสนการจราจรในมหาวิทยาลัย เพื่อแกปญหาการจราจรและการ
จอดรถใหเปนระเบียบ
๔) เสนอให มีวิ ธี ป อ งกั น ลูกมะพราวตกหล น ใสร ถยนต ที่วิ่ งสั ญ จรหรือ ที่จ อดบริเวณที่ มี
ตนมะพราว
๕) เสนอใหปรับปรุงระบบไฟภายในอาคารเรียนเอ ๗ ใหเปลี่ยนเปนปลั๊ก ๓ ตา

๕
ไมทั่วถึง

๖) เสนอใหมีสายพวงตออินเตอรเน็ตในหองเรียน เนื่องจากสัญญาณ Wireless กระจาย

๗) เสนอใหมีการจัดหองเรียนใหเหมาะสมกับรายวิชาเชน รายวิชาที่มีการสอนภาคปฏิบัติ
ในสาขาวิชาตางๆ
๘) เสนอใหควบคุมความสะอาดและสุขอนามัยภายในโรงอาหารของมหาวิทยาลัย
๙) เสนอใหมีการจัดพื้นที่จอดรถสํารองในชวงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณอาคารศูนยภาษา
ศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม
๑๐) เสนอใหทําทางเทาสําหรับนักศึกษาเดินและมีหลังคาคลุมเชื่อมตอเพื่อบังแดดและ
ปองกันฝน
๑๑) เสนอใหจัดเพิ่มที่นั่งสําหรับนักศึกษาใชทํากิจกรรมและนั่งพักนอกหองเรียน
๑๒) เสนอใหแกปญหาการจัดพื้นที่จอดรถยนตภายในมหาวิทยาลัยสําหรับนักศึกษา ทําให
อาจารยไมสามารถนํารถยนตเขาไปจอดได เนื่องจากเปนพื้นที่จอดรถของนักศึกษา
๑๓) เสนอใหจัดพื้นที่จอดรถสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปนคนพิการ
๑๔) เสนอใหมีการแกปญหานักศึกษาของมหาวิทยาลัยไปเลนการพนันและดื่มแอลกอฮอล
เนื่องจากบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยมีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล และมีสถานที่เลนการพนัน ทําให
มหาวิทยาลัยเสียชื่อเสียง
ในการนี้ ประธานขอขอบคุณอาจารย ดร.วิรัตน ปนแกว รองอธิการบดี ที่กรุณามาให
ขอมูลเกี่ยวกับภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัยที่จะพบในอนาคต ซึ่งเปนการสรางความเขาใจ
ใหกับกรรมการทุกทาน
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๒ รายงานสรุ ป ผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาสํ า หรั บ คนพิ ก ารใน
ระดับอุดมศึกษาปงบประมาณ ๒๕๕๗
อาจารยประพันธ ขันติธีระกุล แจงวา ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดให
มีโครงการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษาขึ้น เพื่อติดตามและ
ประเมิ น ผลความก า วหน า ข อ บกพร อ งในการจั ด ระบบบริ ก ารรองรั บ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาพิ ก ารของ
สถาบั น อุ ด มศึ กษา ซึ่ งคณะทํ า งานได ติด ตามและประเมิน ผลการดําเนิ น งานของมหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ
นครปฐม เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ และคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดสงรายงานสรุปผลการติดตาม
และประเมินผลดังกลาว เพื่อใหมหาวิทยาลัยใชเปนขอมูลในการพัฒนาการดําเนินการเรื่องการจัดบริการ
ทางการศึกษาใหแกนิสิต นักศึกษาพิการตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ

๖
๔.๓ การกลับไปใชสิทธิในบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ
พ.ศ. ๒๔๙๔ (UNDO)
นางสาวนั น ท น ภั ส ประสพสุ ข แจ ง ว า การกลั บ ไปใช สิ ท ธิ ใ นบํ า เหน็ จ บํ า นาญตาม
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ (UNDO) ผูที่ตองการกลับใชสิทธิ์สามารถแจง
ขอใชสิทธิ์ไดจนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ การจัดโครงการสรางความตระหนักตอบทบาทหนาที่และสิทธิของบุคลากรมหาวิทยาลัย
เลขานุการเสนอที่ประชุมพิจารณาการจัดโครงการสรางความตระหนักตอบทบาทหนาที่และ
สิทธิของบุคลากรมหาวิทยาลัย กําหนดจัดในวันศุกรที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ หองประชุมปนเกลียว อาคารศูนยภาษา ศูนยคอมพิวเตอรและหอประชุม โดยมีหัวขอการบรรยายพิเศษ
ดังนี้
๑) การบรรยายพิเศษในหัวขอ “ทิศทางและอนาคตของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา”
โดย รศ.นพ. กําจร ตติยกวี เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๒) การบรรยายพิเศษในหัวขอ “สิทธิประโยชนของบุคลากรในมหาวิทยาลัย” โดย รศ.ดร.
วีรชัย พุทธวงศ เลขาธิการศูนยประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
มติที่ประชุม เห็ น ชอบการจั ด โครงการสร า งความตระหนั ก ต อ บทบาทหน า ที่ แ ละสิ ท ธิ ข องบุ ค ลากร
มหาวิทยาลัย ในสวนกําหนดการจัดโครงการใหเลขานุการไปตรวจสอบปฏิทินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
กอน เพื่อไมใหเกิดความซ้ําซอน
๕.๒ อาจารย ไพรั ช ดํ ารงกิ จ ถาวร แจงวาการประเมิน ผลการปฏิบัติร าชการของบุคลากรใน
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ นครปฐมมี บ างคณะไมป ฏิบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏ นครปฐม วาดว ย
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.
๒๕๕๔ ในขอ ๗.๖ ที่ระบุวา ใหผูประเมินประกาศผลการประเมินเปนรายบุคคล ซึ่งถาไมประกาศจะสงผล
ใหคําสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนไมชอบดวยกฎหมาย ในการนี้ ขอเสนอใหมหาวิทยาลัยกําชับคณบดีใหปฏิบัติ
ตามขอบังคับดังกลาวอยางเครงครัด
มติที่ประชุม เสนอใหมหาวิทยาลัยกําชับใหคณบดีปฏิบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.
๒๕๕๔ ขอ ๗.๖ กําหนดใหผูประเมินแจงผลการประเมินใหผูรับการประเมินทราบเปนรายบุคคล โดยให

๗
ผูรับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน และใหผูประเมินประกาศรายชื่อบุคลากรผูมีผลการ
ประเมินอยูในระดับดีเดนและดีมาก ในที่เปดเผยใหทราบโดยทั่วกัน
ระเบียบวาระที่ ๖
เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ ประธานแจงกําหนดการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๘
มี น าคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห องประชุ มสภามหาวิทยาลั ย อาคารเฉลิมพระเกี ยรติ ๕๐ พรรษา
มหาวชิราลงกรณ
เลิกประชุม

เวลา ๑๖.๕๕ น.

นางกฤติมา ธณศักดิ์กุล
ผูจดรายงานการประชุม

