รายงานการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
-------------------------------------ผูมาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.

อาจารยประพันธ
อาจารยไพโรจน
อาจารยไกยสิทธิ์
อาจารยไพโรจน
อาจารยจันทนา
อาจารยวิไล
นางวงษเดือน
นางสาวนันทนภัส
นางรัตนา
อาจารยยศพรธ
นางกฤติมา
นางยุวดี

ผูไมมาประชุม
๑. อาจารยไพรัช
๒. อาจารย ดร.บุญธง
๓. อาจารยพิมพนารา

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

รองประธานสภาคณาจารยฯ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ดํารงกิจถาวร
วสุริย
พิบูลจิระกานต

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

เริ่มประชุม
เวลา ๑๐.๒๐ น.
อาจารยประพันธ ขันติธีระกุล รองประธานสภาคณาจารยและขาราชการทําหนาที่เปนประธาน
การประชุม โดยดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธานแจ ง มติ ที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม ครั้ ง ที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่ อ วั น ที่ ๔
กรกฎาคม ๒๕๕๘ ใหที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

๒
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๘จํานวน ๗ หนา เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ประธานสืบเนื่องเรื่องตางๆ ใหที่ประชุมทราบดังนี้
๑) เรื่องการปรับปรุงภูมิทัศนและสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการ
ดําเนินงานปรับปรุงระบบไฟฟา ประปา และโทรศัพท
๒) เรื่องการรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการใน
ระดับอุดมศึกษาปงบประมาณ ๒๕๕๗ ไดเสนอใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อสงเสริมคนพิการ
โดยมหาวิทยาลัย ไดมอบหมายรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาไปดําเนิน การ ซึ่งขณะนี้ยังไมมีความ
คืบหนาในการดําเนินการ และในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม
๒๕๕๘ ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยไดแจงที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยยังไมไดจัด
สถานที่ สํ า หรั บ เป น ศู น ย บ ริ ก ารนั ก ศึ ก ษาพิ ก าร โดยคณะกรรมการยิน ดี ส นั บ สนุ น งบประมาณในการ
ดําเนินการปรับปรุงศูนยบริการนักศึกษาพิการทั้งหมด
สํานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดสรรงบประมาณสงเสริมการศึกษาสําหรับ
คนพิการ จํานวน ๕๘,๐๒๐ บาท และไดมอบเงินดังกลาวใหอาจารยชัยยุธ มณีรัตน ไปดําเนินการมอบให
นักศึกษาพิการตอไป ซึ่งขณะนี้อยูในระหวางดําเนินการ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ การลาออกจากการเปนกรรมการและประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
ประธานแจ งว า ผู ช ว ยศาสตราจารย เพี ย งจิ ต ด านประดิษ ฐไ ดข อลาออกจากการเป น
กรรมการและประธานสภาคณาจารยและขาราชการ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะ
ดําเนิ น การเลื อกตั้ งกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการแทนตําแหนงที่วางตอไป และหลังจากได
กรรมการมาแทนตําแหนงที่วางเรียบรอยแลว จึงจะดําเนินการเลือกประธานและเลขานุการสภาคณาจารย
และขาราชการตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ

๓
ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ เลือกผูแ ทนสภาคณาจารยแ ละขา ราชการเปน กรรมการสรรหาผูอํา นวยการสถาบัน
ภาษา
ประธานแจงวา ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ ๑๔๖๐/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๓
สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่องแตงตั้งผูอํานวยการสถาบันภาษา และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวย
การบริหารงานและการดําเนินงานสถาบันภาษา พ.ศ. ๒๕๕๖ ขอ ๒๔ กําหนดวา “ในระยะแรกเริ่มของการ
จัดตั้งสถาบันภาษาใหอธิการบดีแตงตั้งผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อทําหนาที่ผูอํานวยการจนกวาจะได
ผูอํานวยการตามขอบังคับนี้ แตทั้งนี้ตองไมเกิน ๒ ป” และในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ รองศาสตราจารย
ดร. วิไลรัตน คีรินทร ผูอํานวยการสถาบันภาษาคนปจจุบัน จะครบวาระการดํารงตําแหนง ๒ ป
ดังนั้น มหาวิทยาลัยจะดําเนินการสรรหาผูอํานวยการสถาบันภาษา โดยอาศัยอํานาจตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหาผูอํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนย
ส วนราชการ หรื อหน วยงานที่ เรี ยกชื่ ออย างอื่ นที่ มี ฐ านะเที ยบเท าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข อ ๘ กํ าหนดให
คณะกรรมการสรรหา ประกอบดวย
๑) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเปนประธาน
๒) ผูแทนคณบดี โดยคัดเลือกกันเอง จํานวน ๒ คน เปนกรรมการ
๓) ผูแทนสภาคณาจารยและขาราชการ ที่สภาคณาจารยและขาราชการ
มอบหมาย จํานวน ๑ คน เปนกรรมการ
๔) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย จํานวน ๑ คนเปนกรรมการและเลขานุการ
ในการนี้ จึงขอใหที่ประชุมคัดเลือกผูแทนสภาคณาจารยและขาราชการ จํานวน ๑ คน เปน
กรรมการสรรหาผูอํานวยการสถาบันภาษา
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทคัดเลือกให อาจารยไพโรจน รมบารมี เปนกรรมการสรรหา
ผูอํานวยการสถาบันภาษา
๕.๒ แนวทางการเตรียมความพรอมในการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
ประธานแจงวา สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน
๒๕๕๘ ไดมีมติมอบใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาขอมูลและขอดีขอเสียของการเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ
มหาวิ ท ยาลั ย ได แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการเพื่ อ ศึ ก ษาข อ มู ล และข อ ดี ข อ เสี ย ของการเป น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และคณะกรรมการฯ ไดประชุมและจัดทําขอมูลและขอดีขอเสียของการเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๔
กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติมอบหมายใหสภาคณาจารยและขาราชการ ไปทํา
ความเขาใจกับคณาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ

๔
จากการอภิปรายของกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ไดขอสรุปเพื่อนําไปจัดทํา
Road map เพื่อการสรางความเขาใจกับคณาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการเปนมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐ โดยการศึกษาเปรียบเทียบขอดี-ขอเสีย โอกาสและทิศทางความนาจะเปนของมหาวิทยาลัย
ในอนาคต โดยกรรมการเห็นพองวาควรศึกษาขอมูลใหครอบคลุมทั้ง ๓ แนวทาง คือ
๑) การเปนมหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐ
๒) การเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
๓) การกลับเขาสูระบบขาราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม เห็ น ชอบให ก รรมการไปดํ า เนิ น การศึ ก ษาการดํ า เนิ น งานใน ๓ แนวทาง คื อ การเป น
มหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐ การเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และการกลับเขาสูระบบขาราชการของ
พนักงานมหาวิทยาลัย โดยใหนําขอมูลดังกลาวเสนอที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
๕.๓ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องการสงเสริมการแตงกายของบุคลากร
ประธานแจงวา คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในคราวประชุมครั้งที่
๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ไดมีมติใหสภาคณาจารยและขาราชการพิจารณาการออก
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องการสงเสริมการแตงกายของบุคลากร ในการนี้ ขอใหกรรมการ
สภาคณาจารยและขาราชการ พิจารณารางประกาศดังกลาว
มติที่ประชุม เห็ น ชอบร า งประกาศมหาวิทยาลั ย ราชภัฏ นครปฐม เรื่ องการสง เสริมการแตงกายของ
บุคลากร โดยใหปรับปรุงแกไขดังนี้
การแตงกายของอาจารยและเจาหนาที่ชาย
๑) สวมเสื้อเชิ้ต สีและทรงสุภาพ และชายเสื้อตองทับใน ยกเวนเปนเสื้อที่ตองปลอยชาย
หามสวมเสื้อยืด เวนแตในกรณีที่มหาวิทยาลัยประกาศขอความรวมมือเปนครั้งคราว
หรือเปนชุดปฏิบัติการ
๒) สวมกางเกง สี และทรงสุภ าพ ไมเปน ผา ยีน ส ไมห ลวมหรือคั บ หรือ รัดรูป หามสวม
กางเกงเอวต่ํา
๓) สวมรองเทาหุมสน สีและทรงสุภาพ หามสวมรองเทาแตะ
๔) ทรงผมตองเปนทรงสุภาพ เหมาะกับบุคลิกภาพของการเปนอาจารยหรือเจาหนาที่ของ
มหาวิทยาลัย สีผมตองเปนสีธรรมชาติ หากยอมตองเปนสีสุภาพ
๕) หากประสงคจะไวหนวด เครา ตองตกแตงหนวด เคราใหดูสะอาด เรียบรอยและไม
ปลอยใหยาวเกินควร
๖) หามใสตางหู

๕
การแตงกายของอาจารยและเจาหนาที่หญิง
๑) สวมเสื้อ สีและทรงสุภาพ หามสวมเสื้อยืด เสื้อเอวลอย หากเปนเสื้อไมมีแขนตองใสสูททับ
เว น แต ก รณี ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ประกาศขอความร ว มมื อ เป น ครั้ ง คราว หรื อ เป น ชุ ด
ปฏิบัติการ
๒) สวมกระโปรง หรือกางเกงที่ไมเปนผายีนส สีและทรงสุภาพ ไมคับหรือรัดรูปหามสวม
กระโปรงสั้น
๓) สวมรองเทาหุมสน สีและทรงสุภาพ หามสวมรองเทาแตะ
๔) ทรงผมตองเปนทรงสุภาพ เหมาะกับบุคลิกภาพของการเปนอาจารย หรือเจาหนาที่ของ
มหาวิทยาลัย สีผมตองเปนสีธรรมชาติ หากยอมตองเปนสีสุภาพ
๕) หากประสงคจะไวเล็บมือตองดูแลใหสะอาด ไมยาวเกินควร และหากทาสีเล็บตองเปน
สีเดียวและเปนสีที่ดูสุภาพ
๖) หามใสกําไลหรือสรอยขอเทา
ระเบียบวาระที่ ๖
เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ ประธานแจงกําหนดการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๒
กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา
มหาวชิราลงกรณ
เลิกประชุม

เวลา ๑๒.๐๕ น.

นางกฤติมา ธณศักดิ์กุล
ผูจดรายงานการประชุม

