รายงานการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
วันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
-------------------------------------ผูมาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

อาจารยประพันธ
อาจารยไพรัช
อาจารยไกยสิทธิ์
อาจารยพิมพนารา
อาจารยไพโรจน
อาจารยวิไล
อาจารย ดร.บุญธง
นางวงษเดือน
นางสาวนันทนภัส
นางรัตนา
อาจารยยศพรธ
นางกฤติมา
นางยุวดี

ผูไมมาประชุม
๑. อาจารยไพโรจน
๒. อาจารยจันทนา

ขันติธีระกุล
ดํารงกิจถาวร
อภิระติง
พิบูลจิระกานต
รมบารมี
ตาปะสี
วสุริย
กวยสกุล
ประสพสุข
ยังจิรวัฒนชัย
วรรชนะ
ธณศักดิ์กุล
บุญรักษาศิริพงษ

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

แกวเขียว
พงศสิทธิกาญจนา

กรรมการ
กรรมการ

ติดราชการ
ติดราชการ

เริ่มประชุม
เวลา ๑๒.๐๐ น.
อาจารยประพันธ ขันติธีระกุล รองประธานสภาคณาจารยและขาราชการทําหนาที่เปนประธาน
การประชุม โดยดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
ไมมี

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

๒
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จํานวน ๕ หนา เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยมีการแกไข ดังนี้
๑) หนา ๔ ขอ ๕) แกไขคําวา “ไมปลอยใหยาวเกินงาม” เปน “ไมปลอยใหยาวเกินควร”
๒) หนา ๕ ขอ ๖) แกไขคําวา “กําไร” เปน “กําไล”
ระเบียบวาระที่ ๓
ไมมี

เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ ๔
ไมมี

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ พิ จ ารณาแนวทางการดํา เนิ น งานในการเป น มหาวิ ท ยาลั ยในสั งกั ด ของรั ฐ การเป น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และการกลับเขาสูระบบขาราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย
ประธานแจงวา ตามมติที่ประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ใหสภาคณาจารยและขาราชการไปศึกษาแนวทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
ใน ๓ แนวทาง คือ การเปนมหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐ การเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และการกลับ
เขาสูระบบขาราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย ในการนี้ ขอใหที่ประชุมพิจารณาแนวทางการดําเนินงาน
เพื่อนําไปสูการสรางความเขาใจตอคณาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในการเปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ
จากการอภิปรายของคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ไดขอสรุปเพื่อนําไปสูการ
สรางความเขาใจตอคณาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ โดย
ใหใชกรอบการศึกษาขอมูล และขอดี-ขอเสีย ตามแนวทางการศึกษาของคณะกรรมการศึกษาขอมูลและขอดี
ขอเสียของการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตามกรอบระยะเวลา ดังนี้
แนวทางการดําเนินงาน
ระยะเวลาดําเนินการ
๑) การศึกษาขอมูล และขอดี-ขอเสีย ของการเปนการเปน ๒๓ กรกฎาคม - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘
มหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
และการกลับเขาสูระบบราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย
๒) การแลกเปลี่ย นความคิดเห็น ระหวางสภาคณาจารย
๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
และข า ราชการกั บ คณะกรรมการศึ กษาขอมูล และขอ ดี

๓
แนวทางการดําเนินงาน
ข อ เสี ย ของการเป น มหาวิ ท ยาลั ย ในกํ า กั บ ของรั ฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
๓) การศึกษาดูงานเพื่อรวบรวมขอมูลและขอดี-ขอเสีย ใน
มหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ
๔) การสั ง เคราะห ข อ มู ล และจั ด ทํ า รู ป เล ม รายงานผล
การศึกษาขอมูลและขอดี-ขอเสีย และเตรียมการจัดเวที
ประชาพิจารณ
๕) การจัดเวทีประชาพิจารณแกคณาจารยและบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย

ระยะเวลาดําเนินการ

๕ - ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘

๑๒ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

๒ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ในการนี้ ประธานได ตั้ ง คณะทํ างานเพื่อ ไปศึก ษาขอ มู ล และข อดี -ขอ เสีย ของการเป น
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
๖. ดานนักศึกษา

ผูรับผิดชอบ
๑. อาจารยไพโรจน แกวเขียว
๒. อาจารยบุญธง วสุริย
๓. อาจารยวิไล ตาปะสี
๔. อาจารยจันทนา พงศสิทธิกาญจนา

มติที่ประชุม เห็นชอบแนวทางการดําเนินการเพื่อนําไปสูการสรางความเขาใจตอคณาจารยและบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย ในการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และดําเนินการตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
๕.๒ แนวทางปฏิบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยการกําหนดระดับ
ตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๔
ประธานไดนําเสนอประเด็นปญหาเกี่ยวกับการยื่นขอพิจารณาการกําหนดระดับตําแหนง
และการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น วายังขาดความชัดเจนดาน
กรอบระยะเวลาในการพิจารณา เนื่องจากผูยื่นขอรับการพิจารณา ไมสามารถทราบระยะเวลาการพิจารณา
ในลําดับขั้นตอนตางๆ ทําใหไมสามารถติดตามผลการพิจารณาไดชัดเจน
มติที่ประชุม เห็นชอบใหเสนอมหาวิทยาลัยฯ จัดทําแนวปฏิบัติและกรอบระยะเวลาในการพิจารณาการ
กําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น ให
ชัดเจน
ระเบียบวาระที่ ๖
เรื่องอื่นๆ
๖.๑ อาจารยไพรัช ดํารงกิจถาวร เสนอใหนําประเด็นเกี่ยวกับปญหาการตีความในขอกฎหมาย
ของคําวา “คณาจารยประจํา” บรรจุลงในวาระการประชุมเสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
มติที่ประชุม เห็นชอบ
๖.๒ ประธานแจงกําหนดการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๓
สิ งหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา
มหาวชิราลงกรณ
เลิกประชุม

เวลา ๑๔.๑๕ น.

นางกฤติมา ธณศักดิ์กุล
ผูจดรายงานการประชุม

