
รายงานการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ 

ครั้งท่ี  ๓/๒๕๕๘ 

วันพฤหัสบดีท่ี  ๑๖ กรกฎาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 

ณ  หองประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

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

 

ผูมาประชุม 

 ๑. อาจารยประพันธ ขันติธีระกุล รองประธานสภาคณาจารยฯ 

 ๒. อาจารยไพโรจน แกวเขียว กรรมการ 

 ๓. อาจารยไกยสิทธิ์ อภิระติง กรรมการ 

 ๔. อาจารยไพโรจน รมบารมี กรรมการ 

 ๕. อาจารยจันทนา พงศสิทธิกาญจนา กรรมการ 

 ๖. อาจารยวิไล ตาปะสี กรรมการ 

 ๗. นางวงษเดือน กวยสกุล กรรมการ 

 ๘. นางสาวนันทนภัส ประสพสุข กรรมการ 

 ๙. นางรัตนา ยังจิรวัฒนชัย กรรมการ 

 ๑๐. อาจารยยศพรธ วรรชนะ กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๑. นางกฤติมา ธณศักดิ์กุล ผูชวยเลขานุการ 

 ๑๒. นางยุวดี บุญรักษาศิริพงษ ผูชวยเลขานุการ 

 

ผูไมมาประชุม 

 ๑. อาจารยไพรัช ดํารงกิจถาวร กรรมการ ติดราชการ 

 ๒. อาจารย ดร.บุญธง วสุริย กรรมการ ติดราชการ 

 ๓. อาจารยพิมพนารา พิบูลจิระกานต กรรมการ ติดราชการ 

 

เริ่มประชุม เวลา   ๑๐.๒๐  น. 

อาจารยประพันธ ขันติธีระกุล รองประธานสภาคณาจารยและขาราชการทําหนาท่ีเปนประธาน 

การประชุม โดยดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 ประธานแจงมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๔ 

กรกฎาคม ๒๕๕๘ ใหท่ีประชุมทราบ 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 



๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๘ 

 ประธานขอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 

ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๘จํานวน ๗ หนา เพ่ือรับรองรายงานการประชุม 

 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘

เม่ือวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ โดยไมมีการแกไข 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

 ๓.๑  ประธานสืบเนื่องเรื่องตางๆ ใหท่ีประชุมทราบดังนี้ 

  ๑) เรื่องการปรับปรุงภูมิทัศนและสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัย ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางการ

ดําเนินงานปรับปรุงระบบไฟฟา ประปา และโทรศัพท  

  ๒) เรื่องการรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการใน

ระดับอุดมศึกษาปงบประมาณ ๒๕๕๗ ไดเสนอใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือสงเสริมคนพิการ 

โดยมหาวิทยาลัยไดมอบหมายรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาไปดําเนินการ ซ่ึงขณะนี้ยังไมมีความ

คืบหนาในการดําเนินการ และในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๔ กรกฎาคม 

๒๕๕๘ ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยไดแจงท่ีประชุมวา มหาวิทยาลัยยังไมไดจัด

สถานท่ีสําหรับเปนศูนยบริการนักศึกษาพิการ โดยคณะกรรมการยินดีสนับสนุนงบประมาณในการ

ดําเนินการปรับปรุงศูนยบริการนักศึกษาพิการท้ังหมด 

  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดสรรงบประมาณสงเสริมการศึกษาสําหรับ   

คนพิการ จํานวน ๕๘,๐๒๐ บาท และไดมอบเงินดังกลาวใหอาจารยชัยยุธ มณีรัตน ไปดําเนินการมอบให

นักศึกษาพิการตอไป ซ่ึงขณะนี้อยูในระหวางดําเนินการ 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ การลาออกจากการเปนกรรมการและประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

  ประธานแจงวา ผูชวยศาสตราจารยเพียงจิต  ดานประดิษฐไดขอลาออกจากการเปน

กรรมการและประธานสภาคณาจารยและขาราชการ เม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘  ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะ

ดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการแทนตําแหนงท่ีวางตอไป และหลังจากได

กรรมการมาแทนตําแหนงท่ีวางเรียบรอยแลว จึงจะดําเนินการเลือกประธานและเลขานุการสภาคณาจารย

และขาราชการตอไป 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 



๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ เลือกผูแทนสภาคณาจารยและขาราชการเปนกรรมการสรรหาผูอํานวยการสถาบัน

ภาษา 

  ประธานแจงวา ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ท่ี ๑๔๖๐/๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๒๓ 

สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่องแตงตั้งผูอํานวยการสถาบันภาษา และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวย

การบริหารงานและการดําเนินงานสถาบันภาษา พ.ศ. ๒๕๕๖ ขอ ๒๔ กําหนดวา “ในระยะแรกเริ่มของการ

จัดตั้งสถาบันภาษาใหอธิการบดีแตงตั้งผูท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือทําหนาท่ีผูอํานวยการจนกวาจะได

ผูอํานวยการตามขอบังคับนี้ แตท้ังนี้ตองไมเกิน ๒ ป” และในวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ รองศาสตราจารย 

ดร. วิไลรัตน  คีรินทร ผูอํานวยการสถาบันภาษาคนปจจุบัน จะครบวาระการดํารงตําแหนง ๒ ป  

  ดังนั้น มหาวิทยาลัยจะดําเนินการสรรหาผูอํานวยการสถาบันภาษา โดยอาศัยอํานาจตาม

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหาผูอํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนย 

สวนราชการ หรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๘ กําหนดให

คณะกรรมการสรรหา ประกอบดวย 

๑) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมายเปนประธาน 

๒) ผูแทนคณบดี โดยคัดเลือกกันเอง จํานวน ๒ คน เปนกรรมการ 

๓) ผูแทนสภาคณาจารยและขาราชการ ท่ีสภาคณาจารยและขาราชการ 

มอบหมาย จํานวน ๑ คน เปนกรรมการ 

๔) รองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย จํานวน ๑ คนเปนกรรมการและเลขานุการ 

 

  ในการนี้  จึงขอใหท่ีประชุมคัดเลือกผูแทนสภาคณาจารยและขาราชการ จํานวน ๑ คน เปน

กรรมการสรรหาผูอํานวยการสถาบันภาษา 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทคัดเลือกให อาจารยไพโรจน  รมบารมี เปนกรรมการสรรหา

ผูอํานวยการสถาบันภาษา 

  

 ๕.๒ แนวทางการเตรียมความพรอมในการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

  ประธานแจงวา สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑ เมษายน 

๒๕๕๘ ไดมีมติมอบใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือศึกษาขอมูลและขอดีขอเสียของการเปน

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ  

  มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือศึกษาขอมูลและขอดีขอเสียของการเปน

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และคณะกรรมการฯ ไดประชุมและจัดทําขอมูลและขอดีขอเสียของการเปน

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบในการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๔ 

กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติมอบหมายใหสภาคณาจารยและขาราชการ ไปทํา

ความเขาใจกับคณาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 



๔ 
 

  จากการอภิปรายของกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ไดขอสรุปเพ่ือนําไปจัดทํา 

Road map เพ่ือการสรางความเขาใจกับคณาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการเปนมหาวิทยาลัย

ในกํากับของรัฐ โดยการศึกษาเปรียบเทียบขอดี-ขอเสีย โอกาสและทิศทางความนาจะเปนของมหาวิทยาลัย

ในอนาคต โดยกรรมการเห็นพองวาควรศึกษาขอมูลใหครอบคลุมท้ัง ๓ แนวทาง คือ 

๑) การเปนมหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐ 

๒) การเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

๓) การกลับเขาสูระบบขาราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหกรรมการไปดําเนินการศึกษาการดําเนินงานใน ๓ แนวทาง คือการเปน

มหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐ การเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และการกลับเขาสูระบบขาราชการของ

พนักงานมหาวิทยาลัย โดยใหนําขอมูลดังกลาวเสนอท่ีประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 

 

 ๕.๓ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องการสงเสริมการแตงกายของบุคลากร 

  ประธานแจงวา คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในคราวประชุมครั้งท่ี

๑๒/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ไดมีมติใหสภาคณาจารยและขาราชการพิจารณาการออก

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องการสงเสริมการแตงกายของบุคลากร ในการนี้ ขอใหกรรมการ

สภาคณาจารยและขาราชการ พิจารณารางประกาศดังกลาว 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบรางประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องการสงเสริมการแตงกายของ

บุคลากร โดยใหปรับปรุงแกไขดังนี้ 

  การแตงกายของอาจารยและเจาหนาท่ีชาย 

๑) สวมเสื้อเชิ้ต สีและทรงสุภาพ และชายเสื้อตองทับใน ยกเวนเปนเสื้อท่ีตองปลอยชาย 

หามสวมเสื้อยืด เวนแตในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยประกาศขอความรวมมือเปนครั้งคราว

หรือเปนชุดปฏิบัติการ 

๒) สวมกางเกง สีและทรงสุภาพ ไมเปนผายีนส ไมหลวมหรือคับหรือรัดรูป หามสวม

กางเกงเอวต่ํา 

๓) สวมรองเทาหุมสน สีและทรงสุภาพ หามสวมรองเทาแตะ 

๔) ทรงผมตองเปนทรงสุภาพ เหมาะกับบุคลิกภาพของการเปนอาจารยหรือเจาหนาท่ีของ

มหาวิทยาลัย สีผมตองเปนสีธรรมชาติ หากยอมตองเปนสีสุภาพ 

๕) หากประสงคจะไวหนวด เครา ตองตกแตงหนวด เคราใหดูสะอาด เรียบรอยและไม

ปลอยใหยาวเกินควร 

๖) หามใสตางหู 

 

 



๕ 
 

การแตงกายของอาจารยและเจาหนาท่ีหญิง 

๑) สวมเสื้อ สีและทรงสุภาพ หามสวมเสื้อยืด เสื้อเอวลอย หากเปนเสื้อไมมีแขนตองใสสูททับ 

เวนแตกรณีท่ีมหาวิทยาลัยประกาศขอความรวมมือเปนครั้งคราว หรือเปนชุด

ปฏิบัติการ 

๒) สวมกระโปรง หรือกางเกงท่ีไมเปนผายีนส สีและทรงสุภาพ ไมคับหรือรัดรูปหามสวม

กระโปรงสั้น 

๓) สวมรองเทาหุมสน สีและทรงสุภาพ หามสวมรองเทาแตะ 

๔) ทรงผมตองเปนทรงสุภาพ เหมาะกับบุคลิกภาพของการเปนอาจารย หรือเจาหนาท่ีของ

มหาวิทยาลัย สีผมตองเปนสีธรรมชาติ หากยอมตองเปนสีสุภาพ 

๕) หากประสงคจะไวเล็บมือตองดูแลใหสะอาด ไมยาวเกินควร และหากทาสีเล็บตองเปน 

สีเดียวและเปนสีท่ีดูสุภาพ 

๖) หามใสกําไลหรือสรอยขอเทา 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  

 ๖.๑ ประธานแจงกําหนดการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ ในวันท่ี ๒๒ 

กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา   

มหาวชิราลงกรณ 

 

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๕ น. 

 

 

 นางกฤติมา  ธณศักดิ์กุล 

 ผูจดรายงานการประชุม 

 

 

 


