
รายงานการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ 

ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๘ 

วันพุธท่ี  ๒๕กุมภาพันธ  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๓.๓๐  น. 

ณ  หองประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

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

 

ผูมาประชุม 

 ๑. ผูศาสตราจารยเพียงจิต ดานประดิษฐ ประธานกรรมการ 

 ๒. อาจารยประพันธ ขันติธีระกุล รองประธานกรรมการ 

 ๓. อาจารยไพโรจน แกวเขียว กรรมการ 

 ๔. อาจารยไพรัช ดํารงกิจถาวร กรรมการ 

 ๕. อาจารยไกยสิทธิ์ อภิระติง กรรมการ 

 ๖. อาจารยพิมพนารา พิบูลจิระกานต กรรมการ 

 ๗. อาจารยไพโรจน รมบารมี กรรมการ 

 ๘. อาจารยจันทนา พงศสิทธิกาญจนา 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. อาจารย ดร.บุญธง วสุริย กรรมการติดราชการ 

 

ผูเขารวมประชุม 

 ๑. อาจารย ดร.วิรัตน ปนแกว รองอธิการบดี 

 

เริ่มประชุม เวลา   ๑๓.๔๐  น. 

ประธานกลาวขอบคุณ อาจารย ดร.บุญธง วสุริยทําหนาท่ีแทนประธานในการเขารวมประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ และอาจารยประพันธ 

ขันติธีระกุล ทําหนาท่ีประธานท่ีประชุมสภาคณาจารยและขาราชการในการประชุมครั้งท่ีผานมา  

 



๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ แจงผลการนําเสนอขอเสนอแนะจากสภาคณาจารยและขาราชการเพ่ือการพัฒนา

มหาวิทยาลัย 

  ประธานแจงวา  ไดรวบรวมขอเสนอแนะจากท่ีประชุมสภาคณาจารยและขาราชการเสนอให

อธิการบดีทราบ ดังตอไปนี้ 

  ๑) การขอสิทธิ์รักษาพยาบาลของเจาหนาท่ีจากโรงพยาบาลศูนยนครปฐม  

  ๒)  ใหจัดเจาหนาท่ีดูแลการยืม-คืน อุปกรณ ในกรณีท่ีอาจารยสอนเลิกหลังเวลา ๑๗.๐๐ น. 

  ๓)  ขอพ้ืนท่ีจอดรถสําหรับคนพิการ 

  ๔)  ปรับปรุงเสาธงชาติใหสงางาม 

  ๕)  ปรับปรุงภาพลักษณของอาคาร ๑๕ ชั้น 

   ไดรับทราบจากมหาวิทยาลัยวา มีโครงการทาสีอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อยูแลว      

ซ่ึงขณะนี้อยูในระหวางดําเนินการทาสีอาคารแลว 

  ๖)  ทบทวนภาระงานของอาจารยและผูบริหารท่ีไดรับเงินประจําตําแหนง 

  ๗)  การกําหนดภาระงานของผูทําโครงการของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม

สุขภาพ (สสส.) 

  ๘) การศึกษาดูงานของสภาคณาจารยและขาราชการ 

  ๙) จากกรณีท่ีมีการรองเรียนเรื่อง การไดมาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทน

คณาจารยประจํา ในประเด็นนี้ อธิการบดีไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมการดานกฎหมายของสภา

มหาวิทยาลัยไปทบทวนแลว 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

 ๑.๒ ประธานแจงวา จากการไดเขาไปใชหองประชุมสัตตบงกชแลวพบวา แสงสวางภายในหอง

ประชุมไมเพียงพอ แตสําหรับสวนอ่ืนยังพอใชได ในการนี้ จึงเสนอใหมหาวิทยาลัยปรับปรุงหองประชุม

อยางเรงดวน  หากยังไมสามารถปรับปรุงไดขอใหปดการใหบริการไปกอน 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

 ๑.๓ ประธานแจงวา  ไดรับหนังสือจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประชาสัมพันธโครงการประชุม

วิชาการ ปขมท. ประจําป ๒๕๕๗ เรื่อง “การปฏิรูปตนเองในศตวรรษท่ี ๒๑” ในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๑ – วันศุกรท่ี 

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรม กิจตรงวิลล รีสอรท จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้  หากกรรมการทานใด

สนใจสามารถเขารวมโครงการดังกลาวได  

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 



๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๘ 

 ประธานขอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘จํานวน ๖ หนา เพ่ือรับรองรายงานการประชุม 

 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘

เม่ือวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ โดยมีการปรับปรุงแกไข ดังนี้ 

  ๑) ใหตัดรายชื่อลําดับท่ี ๑. ผูชวยศาสตราจารยเพียงจิต ดานประดิษฐ ออกจากรายชื่อผูมา

ประชุมและใหเรียงลําดับรายชื่อผูมาประชุมใหมท้ังหมด 

  ๒) ใหเพ่ิมคําวา “ทําหนาท่ีประธานท่ีประชุม” ตอทายคําวา “รองประธานกรรมการ” 

  ๓) แกไขระเบียบวาระท่ี ๑.๒ ขอ ๓) เปน “มหาวิทยาลัยใหกํากับดูแลเรื่องการทําอาหารใน

หองพักอาคารชุดพักของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม” 

  ๔) แกไขระเบียบวาระท่ี ๖.๒ โดยใหเปลี่ยนขอความจาก “เสนอใหมหาวิทยาลัยทบทวน

คาตอบแทนการคุมสอบนักศึกษา” เปน “เสนอใหมหาวิทยาลัยทบทวนคาตอบแทนการคุมสอบของ

นักศึกษาท้ังสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ” 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

 ๓.๑ การคัดเลือกผูดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

  ประธานสืบเนื่องระเบียบวาระท่ี ๑.๑ ขอ (๓) จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ 

เม่ือวันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ มีมติคัดเลือก นายกิตติศักดิ์ เมธาทัศนชวลิต เปนผูสมควรดํารงตําแหนง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (แทนตําแหนงท่ีวาง) ในการนี้ จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดดําเนินการทาบทาม 

โดยนายกิตติศักดิ์ เมธาทัศนชวลิต ไดตอบรับเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเรียบรอยแลว 

และมหาวิทยาลัยกําลังจัดทําขอมูลเพ่ือเสนอขอโปรดเกลาฯ แตงตั้งตอไป  

 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

 

 ๓.๒ อาจารยพิมพนารา พิบูลจิระกานต  สอบถามความคืบหนาการเปดไฟทางภายใน

มหาวิทยาลัยเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับนักศึกษาภาค กศ.พป.  

  ประธานใหขอมูลวา  ไดนําเสนอเรื่องการเปดไฟทางใหมหาวิทยาลัยทราบแลว และในคราว

ประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ ไดแจงใหอาจารยศิริชัย โสภา ทราบแลวในการนี้ 

ประธานขอรับไปติดตามเรื่องการเปดไฟทางอีกครั้งหนึ่ง 

 



๔ 
 

 ๓.๓ อาจารยไพรัช ดํารงกิจถาวร สืบเนื่องระเบียบวาระท่ี ๓.๒ เรื่องภาระงานของผูบริหารและ

อาจารยวา ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้ 

  ขอ ๕.๓ (ก) ผลสัมฤทธิ์ของงานใหประเมินจากปริมาณผลงาน คุณภาพผลงาน ความ

รวดเร็วหรือตรงตามเวลาท่ีกําหนด หรือความประหยัด หรือความคุมคาของการใชทรัพยากร ใหสัดสวน

คะแนนในการประเมินไมนอยกวารอยละ ๗๐ โดย 

    ๑) ๔๐ เปอรเซ็นต ประเมินจากปริมาณงาน 

    ๒) ๓๐ เปอรเซ็นต ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของงาน  

    (ข) ประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบัติงานไมเกินรอยละ ๓๐ เม่ือพิจารณา

สัดสวนในสวนท่ีเปนดุลยพินิจของผูบริหาร คือ ขอ (ก) ๒) และขอ (ข) จะเทากับ ๖๐ เปอรเซ็นต หากปรับ

สัดสวนการคิดคาภาระงานเทากับครึ่งหนึ่งหรือเกินกวาครึ่งจะทําใหผลการประเมินเปนธรรมกับผูถูก

ประเมินมากกวา ในการนี้ขอเสนอใหมหาวิทยาลัยปรับเกณฑการประเมิน 

 

มติท่ีประชุม ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาปรับเกณฑในการพิจารณาความดีความชอบตามประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. ๒๕๕๔ ในสัดสวนท่ีใชดุลพินิจของผูบริหาร

ใหมีน้ําหนักนอยลง 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ การปรับปรุงภูมิทัศนและสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

  ประธานขออนุญาตให อาจารย ดร.วิรัตน  ปนแกว  รองอธิการบดี  แจงการดําเนินการ

ปรับปรุงภูมิทัศนและสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมใหท่ีประชุมทราบ 

  ท่ีประชุมใหขอเสนอแนะดังนี้ 

  ๑) เสนอใหมีการติดตามผลการใชอาคารสถานท่ี ระบบไฟ ระบบเครื่องปรับอากาศ     

หลังการตรวจรับงาน โดยเฉพาะในระยะเวลาท่ียังอยูในชวงประกัน 

  ๒) เสนอใหมหาวิทยาลัยชวยประสานงานกับองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือแกปญหา

ความปลอดภัยในการเขาออก และขามสะพานคลองชลประทานดานประตู ๓ ท้ังในเรื่องของการจราจร 

ความสูงของราวสะพาน และความกวางของสะพาน 

  ๓) เสนอใหสํารวจการตีเสนการจราจรในมหาวิทยาลัย เพ่ือแกปญหาการจราจรและการ

จอดรถใหเปนระเบียบ 

  ๔) เสนอใหมีวิธีปองกันลูกมะพราวตกหลนใสรถยนตท่ีวิ่งสัญจรหรือท่ีจอดบริเวณท่ีมี     

ตนมะพราว 

  ๕) เสนอใหปรับปรุงระบบไฟภายในอาคารเรียนเอ ๗ ใหเปลี่ยนเปนปลั๊ก ๓ ตา 



๕ 
 

  ๖)  เสนอใหมีสายพวงตออินเตอรเน็ตในหองเรียน เนื่องจากสัญญาณ Wireless กระจาย 

ไมท่ัวถึง    

  ๗) เสนอใหมีการจัดหองเรียนใหเหมาะสมกับรายวิชาเชน รายวิชาท่ีมีการสอนภาคปฏิบัติ

ในสาขาวิชาตางๆ  

  ๘) เสนอใหควบคุมความสะอาดและสุขอนามัยภายในโรงอาหารของมหาวิทยาลัย 

  ๙) เสนอใหมีการจัดพ้ืนท่ีจอดรถสํารองในชวงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณอาคารศูนยภาษา 

ศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม 

  ๑๐) เสนอใหทําทางเทาสําหรับนักศึกษาเดินและมีหลังคาคลุมเชื่อมตอเพ่ือบังแดดและ

ปองกันฝน 

  ๑๑) เสนอใหจัดเพ่ิมท่ีนั่งสําหรับนักศึกษาใชทํากิจกรรมและนั่งพักนอกหองเรียน 

  ๑๒) เสนอใหแกปญหาการจัดพ้ืนท่ีจอดรถยนตภายในมหาวิทยาลัยสําหรับนักศึกษา ทําให

อาจารยไมสามารถนํารถยนตเขาไปจอดได เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีจอดรถของนักศึกษา 

  ๑๓) เสนอใหจัดพ้ืนท่ีจอดรถสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีเปนคนพิการ 

  ๑๔) เสนอใหมีการแกปญหานักศึกษาของมหาวิทยาลัยไปเลนการพนันและดื่มแอลกอฮอล

เนื่องจากบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยมีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล และมีสถานท่ีเลนการพนัน ทําให

มหาวิทยาลัยเสียชื่อเสียง 

   ในการนี้ ประธานขอขอบคุณอาจารย ดร.วิรัตน ปนแกว รองอธิการบดี ท่ีกรุณามาให

ขอมูลเก่ียวกับภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัยท่ีจะพบในอนาคต ซ่ึงเปนการสรางความเขาใจ

ใหกับกรรมการทุกทาน  

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

 ๔.๒ รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการใน

ระดับอุดมศึกษาปงบประมาณ ๒๕๕๗ 

  อาจารยประพันธ ขันติธีระกุล แจงวา ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดให

มีโครงการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษาข้ึน เพ่ือติดตามและ

ประเมินผลความกาวหนาขอบกพรองในการจัดระบบบริการรองรับนิสิต นักศึกษาพิการของ

สถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงคณะทํางานไดติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม เม่ือวันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗  และคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดสงรายงานสรุปผลการติดตาม

และประเมินผลดังกลาว เพ่ือใหมหาวิทยาลัยใชเปนขอมูลในการพัฒนาการดําเนินการเรื่องการจัดบริการ

ทางการศึกษาใหแกนิสิต นักศึกษาพิการตอไป 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 



๖ 
 

 ๔.๓ การกลับไปใชสิทธิในบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

พ.ศ. ๒๔๙๔ (UNDO) 

  นางสาวนันทนภัส ประสพสุข แจงวา การกลับไปใชสิทธิ ในบําเหน็จบํานาญตาม

พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ (UNDO) ผูท่ีตองการกลับใชสิทธิ์สามารถแจง   

ขอใชสิทธิ์ไดจนถึงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ การจัดโครงการสรางความตระหนักตอบทบาทหนาท่ีและสิทธิของบุคลากรมหาวิทยาลัย 

  เลขานุการเสนอท่ีประชุมพิจารณาการจัดโครงการสรางความตระหนักตอบทบาทหนาท่ีและ

สิทธิของบุคลากรมหาวิทยาลัย กําหนดจัดในวันศุกรท่ี 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 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบการจัดโครงการสรางความตระหนักตอบทบาทหนาท่ีและสิทธิของบุคลากร

มหาวิทยาลัย ในสวนกําหนดการจัดโครงการใหเลขานุการไปตรวจสอบปฏิทินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

กอน เพ่ือไมใหเกิดความซํ้าซอน 

  

 ๕.๒ อาจารยไพรัช ดํารงกิจถาวร แจงวาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีบางคณะไมปฏิบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวย

หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 

๒๕๕๔ ในขอ ๗.๖ ท่ีระบุวา ใหผูประเมินประกาศผลการประเมินเปนรายบุคคล ซ่ึงถาไมประกาศจะสงผล

ใหคําสั่งการเลื่อนข้ันเงินเดือนไมชอบดวยกฎหมาย ในการนี้ ขอเสนอใหมหาวิทยาลัยกําชับคณบดีใหปฏิบัติ

ตามขอบังคับดังกลาวอยางเครงครัด 

 

มติท่ีประชุม เสนอใหมหาวิทยาลัยกําชับใหคณบดีปฏิบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วา

ดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 

๒๕๕๔ ขอ ๗.๖ กําหนดใหผูประเมินแจงผลการประเมินใหผูรับการประเมินทราบเปนรายบุคคล โดยให



๗ 
 

ผูรับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน และใหผูประเมินประกาศรายชื่อบุคลากรผูมีผลการ

ประเมินอยูในระดับดีเดนและดีมาก ในท่ีเปดเผยใหทราบโดยท่ัวกัน 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  

 ๖.๑ ประธานแจงกําหนดการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ ในวันท่ี ๑๘  

มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา       

มหาวชิราลงกรณ 

 

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๕๕ น. 

 

 

 นางกฤติมา  ธณศักดิ์กุล 

 ผูจดรายงานการประชุม 

 

 

 


