
รายงานการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ 

ครั้งท่ี  ๔/๒๕๕๘ 

วันพุธท่ี  ๒๒ กรกฎาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๒.๐๐  น. 

ณ  หองประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

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

 

ผูมาประชุม 

 ๑. อาจารยประพันธ ขันติธีระกุล รองประธานสภาคณาจารยฯ 

 ๒. อาจารยไพรัช ดํารงกิจถาวร กรรมการ 

 ๓. อาจารยไกยสิทธิ์ อภิระติง กรรมการ 

 ๔. อาจารยพิมพนารา พิบูลจิระกานต กรรมการ 

 ๕. อาจารยไพโรจน รมบารมี กรรมการ 

 ๖. อาจารยวิไล ตาปะสี กรรมการ 

 ๗. อาจารย ดร.บุญธง วสุริย กรรมการ 

 ๘. นางวงษเดือน กวยสกุล กรรมการ 

 ๙. นางสาวนันทนภัส ประสพสุข กรรมการ 

 ๑๐. นางรัตนา ยังจิรวัฒนชัย กรรมการ 

 ๑๑. อาจารยยศพรธ วรรชนะ กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๒. นางกฤติมา ธณศักดิ์กุล ผูชวยเลขานุการ 

 ๑๓. นางยุวดี บุญรักษาศิริพงษ ผูชวยเลขานุการ 

 

ผูไมมาประชุม 

 ๑. อาจารยไพโรจน แกวเขียว กรรมการ ติดราชการ 

 ๒. อาจารยจันทนา พงศสิทธิกาญจนา กรรมการ ติดราชการ 

 

เริ่มประชุม เวลา   ๑๒.๐๐  น. 

อาจารยประพันธ ขันติธีระกุล รองประธานสภาคณาจารยและขาราชการทําหนาท่ีเปนประธาน 

การประชุม โดยดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 ไมมี 

 

 

 



๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี  ๓/๒๕๕๘ 

 ประธานขอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 

ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จํานวน ๕ หนา เพ่ือรับรองรายงานการประชุม 

 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘

เม่ือวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยมีการแกไข ดังนี้ 

  ๑) หนา ๔ ขอ ๕) แกไขคําวา “ไมปลอยใหยาวเกินงาม” เปน “ไมปลอยใหยาวเกินควร” 

  ๒) หนา ๕ ขอ ๖) แกไขคําวา “กําไร” เปน “กําไล”  

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

 ไมมี 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ไมมี 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ พิจารณาแนวทางการดําเนินงานในการเปนมหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐ การเปน

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และการกลับเขาสูระบบขาราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย 

  ประธานแจงวา ตามมติท่ีประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี 

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ใหสภาคณาจารยและขาราชการไปศึกษาแนวทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

ใน ๓ แนวทาง คือ การเปนมหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐ การเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และการกลับ

เขาสูระบบขาราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย ในการนี้ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาแนวทางการดําเนินงาน

เพ่ือนําไปสูการสรางความเขาใจตอคณาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในการเปนมหาวิทยาลัยใน

กํากับของรัฐ 

  จากการอภิปรายของคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ไดขอสรุปเพ่ือนําไปสูการ

สรางความเขาใจตอคณาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ โดย

ใหใชกรอบการศึกษาขอมูล และขอดี-ขอเสีย ตามแนวทางการศึกษาของคณะกรรมการศึกษาขอมูลและขอดี

ขอเสียของการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตามกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
แนวทางการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ 

๑) การศึกษาขอมูล และขอดี-ขอเสีย ของการเปนการเปน

มหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

และการกลับเขาสูระบบราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย 

๒๓ กรกฎาคม - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

๒) การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางสภาคณาจารย

และขาราชการกับคณะกรรมการศึกษาขอมูลและขอดี

๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ 



๓ 
 

แนวทางการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ 

ขอ เสี ยของการ เปนมหาวิทยาลั ย ใน กํา กับของรั ฐ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

๓) การศึกษาดูงานเพ่ือรวบรวมขอมูลและขอดี-ขอเสีย ใน

มหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกํากับ

ของรัฐ 

๔) การสังเคราะหขอมูลและจัดทํารูปเลมรายงานผล

การศึกษาขอมูลและขอดี-ขอเสีย และเตรียมการจัดเวที

ประชาพิจารณ 

๕ - ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

 

 

๑๒ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

๕) การจัดเวทีประชาพิจารณแกคณาจารยและบุคลากร

ของมหาวิทยาลัย 

๒ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

 
 ในการนี้ ประธานไดตั้งคณะทํางานเพ่ือไปศึกษาขอมูล และขอดี-ขอเสีย ของการเปน

มหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐ การเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และการกลับเขาสูระบบราชการของ

พนักงานมหาวิทยาลัย ตามกรอบการศึกษาของคณะกรรมการศึกษาขอมูลและขอดีขอเสียของการเปน

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยแบงคณะทํางานเปน ๖ ดาน ดังนี้  

กรอบแนวทางการศึกษา ผูรับผิดชอบ 

๑. ดานสถานภาพของมหาวิทยาลัย ๑. อาจารยไกยสิทธิ์  อภิระติง 

๒. อาจารยไพรัช  ดํารงกิจถาวร 

๒. ดานการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ๑. อาจารยบุญธง  วสุริย 

๒. อาจารยไพรัช  ดํารงกิจถาวร 

๓. อาจารยประพันธ  ขันติธีระกุล 

๔. อาจารยไพโรจน  รมบารมี 

๓. ดานการจัดโครงสรางในมหาวิทยาลัย ๑. อาจารยไพรัช  ดํารงกิจถาวร 

๒. อาจารยไพโรจน  รมบารมี 

๓. อาจารยไกยสิทธิ์  อภิระติง 

๔. อาจารยบุญธง  วสุริย 

๔. ดานการเงิน งบประมาณ และทรัพยสิน ๑. นางรัตนา  ยังจิรวัฒนชัย 

๒. อาจารยพิมพนารา  พิบูลจิระกานต 

๓. อาจารยจันทนา  พงศสิทธิกาญจนา 

๕. ดานการบริหารงานบุคคล ๑. นางสาวนันทนภัส  ประสพสุข 

๒. นางวงษเดือน  กวยสกุล 

๓. อาจารยไพโรจน  รมบารมี 



๔ 
 

กรอบแนวทางการศึกษา ผูรับผิดชอบ 

๖. ดานนักศึกษา ๑. อาจารยไพโรจน  แกวเขียว 

๒. อาจารยบุญธง  วสุริย 

๓. อาจารยวิไล  ตาปะสี 

๔. อาจารยจันทนา  พงศสิทธิกาญจนา 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบแนวทางการดําเนินการเพ่ือนําไปสูการสรางความเขาใจตอคณาจารยและบุคลากร

ของมหาวิทยาลัย ในการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และดําเนินการตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด  
 

 ๕.๒ แนวทางปฏิบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยการกําหนดระดับ

ตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

  ประธานไดนําเสนอประเด็นปญหาเก่ียวกับการยื่นขอพิจารณาการกําหนดระดับตําแหนง

และการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน วายังขาดความชัดเจนดาน

กรอบระยะเวลาในการพิจารณา เนื่องจากผูยื่นขอรับการพิจารณา ไมสามารถทราบระยะเวลาการพิจารณา

ในลําดับข้ันตอนตางๆ ทําใหไมสามารถติดตามผลการพิจารณาไดชัดเจน 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหเสนอมหาวิทยาลัยฯ จัดทําแนวปฏิบัติและกรอบระยะเวลาในการพิจารณาการ

กําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน ให

ชัดเจน 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  

 ๖.๑ อาจารยไพรัช ดํารงกิจถาวร เสนอใหนําประเด็นเก่ียวกับปญหาการตีความในขอกฎหมาย

ของคําวา “คณาจารยประจํา” บรรจุลงในวาระการประชุมเสนอเพ่ือพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

 

 ๖.๒ ประธานแจงกําหนดการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ ในวันท่ี ๑๓ 

สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา     

มหาวชิราลงกรณ 

 

เลิกประชุม เวลา ๑๔.๑๕ น. 

 

 

 นางกฤติมา  ธณศักดิ์กุล 

 ผูจดรายงานการประชุม 


