รายงานการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ 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
อาจารยไพโรจน
อาจารยวิไล
นางวงษเดือน
นางสาวนันทนภัส
นางรัตนา
อาจารยยศพรธ
นางกฤติมา
นางยุวดี

ผูไมมาประชุม
๑. อาจารย ดร.บุญธง
๒. อาจารยจันทนา

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

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

วสุริย
พงศสิทธิกาญจนา

กรรมการ
กรรมการ

ติดราชการ
ติดราชการ

เริ่มประชุม
เวลา ๑๓.๔๕ น.
อาจารยประพันธ ขันติธีระกุล รองประธานสภาคณาจารยและขาราชการทําหนาที่เปนประธาน
การประชุม โดยดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ ประธานแจงเรื่องใหที่ประชุมทราบดังนี้
๑) มหาวิทยาลัยกําหนดวันซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘
ในวั น ที่ ๑๔ – ๑๕ สิ ง หาคม ๒๕๕๘ คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี กั บ คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละ
สังคมศาสตร มีบัณฑิตจํานวน ๑,๓๐๙ คน และในวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ คณะครุศาสตร คณะ

๒
วิทยาการจัดการ และคณะพยาบาลศาสตร มีบัณฑิตจํานวน ๑,๐๘๒ คน รวมบัณฑิตทั้งสิ้น ๒,๓๙๑ คน
และมีปริญญาโทจํานวน ๙๐ คน โดยจัดสถานที่ฝกซอมรับพระราชทานปริญญาบัตรที่อาคารศูนยภาษา
ศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม และกําหนดพิธีซอมใหญในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยมหาวิทยาลัย
แจงงดการเรียนการสอน แตใหอาจารยมาปฏิบัติหนาที่ตามปกติ และขอความรวมมือในการนํารถยนต
เขามาภายในมหาวิทยาลัย
ทั้ ง นี้ ฝ า ยรั ก ษาความปลอดภั ย ได กํ า หนดแผนผั ง เส น ทางการจราจรภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยใหรถยนตที่จะเขามาภายในมหาวิทยาลัย
ใหเขาทางประตู ๑ สวนประตู ๒ และประตู ๓ เปนทางออก และใชระบบเดินรถทางเดียว ยกเวนถนนหนา
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ใหรถวิ่งสวนทางได
๒) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม
๒๕๕๘ รับทราบความคืบหนา เรื่อง การดําเนิน การในการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐวา อยูใน
ระหวางดําเนินงานของสภาคณาจารยและขาราชการ
๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจะเปลี่ยนระบบรักษาความปลอดภัยเปนองคการทหาร
ผา นศึ กประมาณเดื อนตุล าคม ๒๕๕๘ โดยกําหนดรายละเอีย ดใหมหาวิทยาลัย จัดปอมยามแตล ะจุด
จัดเตรียมอาคารศูนยกลางรักษาความปลอดภัย และใหติดตั้งกลองวงจรปดในแตละจุดเพื่ออํานวยความ
สะดวกในการดูแลรักษาความปลอดภัยไดทันเวลา
๔) คณะวิ ท ยาการจั ด การ วางแผนงานโครงการนํ า ร อ งการจั ด การเรี ย นการสอนเป น
ภาษาอังกฤษ ในวิชาบริหารธุรกิจจํานวน ๖ สาขาวิชา โดยจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษประมาณ ๕๐
- ๗๐% เปนภาษาไทยประมาณ ๓๐% ซึ่งจะเริ่มจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ
เปนสาขาแรก
๕) อธิการบดี ยกตั วอยาง กรณีที่คณะพยาบาลศาสตรไดรับอนุมัติงบประมาณปรับปรุง
อาคารประมาณ ๒ ลานบาท และยังดําเนินการไมแลวเสร็จ และจะตองคืนงบประมาณกลับไป จึงกําชับให
ผูบริหารตองติดตามเรื่องการจัดซื้อจัดจางโดยเครงครัด
๖) ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔(๑๒๔)/
๒๕๕๘ ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบในการรวมบริจาคการจัดสรางอุทยานราชภักดิ์ของ
กองทัพบก ณ บริเวณพื้นที่ของทัพบกในเขตอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยรวมบริจาคสมทบ
มหาวิทยาลัยละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ในการนี้ ขอเรียนเชิญกรรมการและบุคลากรรวมบริจาคเพื่อสมทบทุน
ในการสรางอุทยานดังกลาว
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘จํานวน ๔ หนา เพื่อรับรองรายงานการประชุม

๓
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ประธานสืบเนื่องเรื่องประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องการสงเสริมการแตงกาย
ของบุคลากรวา ฝายนิติกรไดดําเนินการปรับรายละเอียดในประกาศดังกลาวเรียบรอยแลว ในการนี้ ขอให
ที่ประชุมพิจารณารางประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องการสงเสริมการแตงกายของบุคลากร
พ.ศ. ....
มติที่ประชุม เห็ น ชอบร า งประกาศมหาวิทยาลั ย ราชภัฏ นครปฐม เรื่ องการสง เสริมการแตงกายของ
บุคลากร พ.ศ. .... โดยใหปรับปรุงแกไขหนา ๒ ขอ ๔.๑ เปน “สวมเสื้อ สีและทรงสุภาพ หามสวมเสื้อ
เอวลอย หากเปน เสื้อไมมีแขนตองใสเสื้อสูททับ หามสวมเสื้อยืด เวนแตในกรณีมหาวิทยาลัยประกาศ
ขอความรวมมือเปนครั้งคราว หรือชุดปฏิบัติการ”
๓.๒ ประธานสืบเนื่องเรื่องขอรองเรียนของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน
วา การเลื่อนตําแหนงที่สูงขึ้นไมมีกรอบและหลักเกณฑที่ชัดเจน และไมมีระยะเวลาในลําดับขั้นตอน ซึ่งได
แจงใหที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทราบในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ และ
ขอใหกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนพรอมทั้งกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน โดยที่ประชุมมอบหมายใหผูชวย
ศาสตราจารยสมหมาย เปยถนอม และผูชวยศาสตราจารยสนิท ชุนดี นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ประเมินเพื่อแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นพิจารณา และใหประกาศตําแหนงที่ชัดเจน และประกาศ
ใหทราบโดยทั่วกัน
นางสาวนั น ท น ภั ส ประสพสุ ข ให ข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ว า ตํ า แหน ง ข า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนแตกตางกับตําแหนงอาจารย กลาวคือ ผูดํารงตําแหนงอาจารยสามารถยื่น
ขอสงผลงานทางวิชาการในระดับตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยตามลําดับขั้น ตามกรอบ
ระยะเวลาของการปฏิบัติงาน แตขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนจะตองมีกรอบที่
ครองอยูกอน ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจงวา การกําหนดตําแหนงตางๆ จะตองมีการ
วิเคราะหคางาน โดยงานการเจาหนาที่และนิติการไดเรียนเชิญรองศาสตราจารย ดร.สุรชัย ขวัญเมือง มา
เปนวิทยากรบรรยายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิเคราะหและประเมินคางานเพื่อเขาสูตําแหนง
ที่ สู งขึ้ น ให กับ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สายสนั บ สนุ น ซึ่ง ขณะนี้อ ยูใ นระหว า งการรวมรวบเอกสารการ
วิเคราะหคางาน หลังจากรวบรวมเอกสารการวิเคราะหคางานเรียบรอยแลว จะดําเนินการจัดประชุม
คณะกรรมการประเมิ น เพื่ อแตงตั้ งบุ คคลใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นเพื่อพิจ ารณาการวิเคราะหคางานของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ

๔
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ ประธานแจงใหที่ประชุมทราบเรื่ อง กฎ ก.พ.อ. วาดวยการสั่งใหขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการ กรณีไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ.
๒๕๕๘ ได ป ระกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาฉบับกฤษฎีกา เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๖๒ ก วัน ที่ ๑๔ กรกฎาคม
๒๕๕๘ โดยมีผลบังคับตั้งแตวัน ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ซึ่งจะพิจารณาจากผลการปฏิบัติร าชการใน
สามรอบการประเมิน หากผลการประเมินปรากฏวา ไมมีประสิทธิภาพสามารถใหออกได และผูถูกสั่งให
ออกจากราชการมีสิทธิ์อุทธรณตอคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ พิจารณาแนวทางการดํา เนิน การเพื่อนํา ไปสูการสรางความเขา ใจตอคณาจารยและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย ในการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
ประธานขออนุญาตใหคณะทํางานที่รับผิดชอบในแตละดานเสนอที่ประชุมพิจารณาขอมูล
และขอดี-ขอเสียของการเปนมหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐ การเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และการ
กลับเขาสูระบบราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม เห็นชอบ และใหดําเนินการเชิญตัวแทนจากคณะกรรมการศึกษาขอมูลและขอดีขอเสียของการ
เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มาใหขอคิดเห็นเพิ่มเติมในการประชุมครั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ ๖
เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ อาจารยวิไล ตาปะสี แจงกําหนดการตรวจสุขภาพใหกับอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ศูนยสุขภาพชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ชั้น ๑ อาคารกิจการนักศึกษา ในการนี้ ขอใหกรรมการประชาสัมพันธใหบุคลากรทราบดวย
มติที่ประชุม รับทราบ
๖.๒ ประธานแจงกําหนดการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๗
สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
เลิกประชุม

เวลา ๑๖.๑๐ น.
นางกฤติมา ธณศักดิ์กุล
ผูจดรายงานการประชุม

