
รายงานการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ 

ครั้งท่ี  ๕/๒๕๕๘ 

วันพฤหัสบดท่ีี  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๓.๓๐  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. อาจารยไพโรจน แกวเขียว กรรมการ 

 ๗. อาจารยวิไล ตาปะสี 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. อาจารย ดร.บุญธง วสุริย กรรมการ ติดราชการ 

 ๒. อาจารยจันทนา พงศสิทธิกาญจนา กรรมการ ติดราชการ 

 

เริ่มประชุม เวลา   ๑๓.๔๕  น. 

อาจารยประพันธ ขันติธีระกุล รองประธานสภาคณาจารยและขาราชการทําหนาท่ีเปนประธาน 

การประชุม โดยดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ ประธานแจงเรื่องใหท่ีประชุมทราบดังนี้ 

  ๑) มหาวิทยาลัยกําหนดวันซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘  

ในวันท่ี ๑๔ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มีบัณฑิตจํานวน ๑,๓๐๙ คน และในวันท่ี ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ คณะครุศาสตร คณะ



๒ 
 

วิทยาการจัดการ และคณะพยาบาลศาสตร มีบัณฑิตจํานวน ๑,๐๘๒ คน รวมบัณฑิตท้ังสิ้น ๒,๓๙๑ คน 

และมีปริญญาโทจํานวน ๙๐ คน โดยจัดสถานท่ีฝกซอมรับพระราชทานปริญญาบัตรท่ีอาคารศูนยภาษา 

ศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม  และกําหนดพิธีซอมใหญในวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยมหาวิทยาลัย

แจงงดการเรียนการสอน แตใหอาจารยมาปฏิบัติหนาท่ีตามปกติ  และขอความรวมมือในการนํารถยนต 

เขามาภายในมหาวิทยาลัย 

     ท้ังนี้   ฝายรักษาความปลอดภัย ได กําหนดแผนผังเสนทางการจราจรภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยใหรถยนตท่ีจะเขามาภายในมหาวิทยาลัย

ใหเขาทางประตู ๑ สวนประตู ๒ และประตู ๓ เปนทางออก และใชระบบเดินรถทางเดียว ยกเวนถนนหนา

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ใหรถวิ่งสวนทางได 

  ๒) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๓ สิงหาคม 

๒๕๕๘ รับทราบความคืบหนา เรื่อง การดําเนินการในการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐวา  อยูใน

ระหวางดําเนินงานของสภาคณาจารยและขาราชการ 

  ๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจะเปลี่ยนระบบรักษาความปลอดภัยเปนองคการทหาร

ผานศึกประมาณเดือนตุลาคม ๒๕๕๘  โดยกําหนดรายละเอียดใหมหาวิทยาลัยจัดปอมยามแตละจุด 

จัดเตรียมอาคารศูนยกลางรักษาความปลอดภัย และใหติดตั้งกลองวงจรปดในแตละจุดเพ่ืออํานวยความ

สะดวกในการดูแลรักษาความปลอดภัยไดทันเวลา 

  ๔) คณะวิทยาการจัดการ วางแผนงานโครงการนํารองการจัดการเรียนการสอนเปน

ภาษาอังกฤษ ในวิชาบริหารธุรกิจจํานวน ๖ สาขาวิชา โดยจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษประมาณ  ๕๐ 

- ๗๐% เปนภาษาไทยประมาณ ๓๐% ซ่ึงจะเริ่มจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ

เปนสาขาแรก   

  ๕) อธิการบดี ยกตัวอยาง กรณีท่ีคณะพยาบาลศาสตรไดรับอนุมัติงบประมาณปรับปรุง

อาคารประมาณ ๒ ลานบาท และยังดําเนินการไมแลวเสร็จ และจะตองคืนงบประมาณกลับไป  จึงกําชับให

ผูบริหารตองติดตามเรื่องการจัดซ้ือจัดจางโดยเครงครัด 

  ๖) ท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ ในคราวประชุมครั้งท่ี ๔(๑๒๔)/

๒๕๕๘ ในวันท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบในการรวมบริจาคการจัดสรางอุทยานราชภักดิ์ของ

กองทัพบก ณ บริเวณพ้ืนท่ีของทัพบกในเขตอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยรวมบริจาคสมทบ

มหาวิทยาลัยละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ในการนี้ ขอเรียนเชิญกรรมการและบุคลากรรวมบริจาคเพ่ือสมทบทุน 

ในการสรางอุทยานดังกลาว 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี  ๔/๒๕๕๘ 

 ประธานขอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 

ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘จํานวน ๔ หนา เพ่ือรับรองรายงานการประชุม 

 



๓ 
 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘

เม่ือวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยไมมีการแกไข 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

 ๓.๑ ประธานสืบเนื่องเรื่องประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องการสงเสริมการแตงกาย

ของบุคลากรวา ฝายนิติกรไดดําเนินการปรับรายละเอียดในประกาศดังกลาวเรียบรอยแลว ในการนี้ ขอให       

ท่ีประชุมพิจารณารางประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องการสงเสริมการแตงกายของบุคลากร 

พ.ศ. ....  

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบรางประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องการสงเสริมการแตงกายของ

บุคลากร พ.ศ. ....  โดยใหปรับปรุงแกไขหนา ๒ ขอ ๔.๑ เปน “สวมเสื้อ สีและทรงสุภาพ หามสวมเสื้อ  

เอวลอย หากเปนเสื้อไมมีแขนตองใสเสื้อสูททับ หามสวมเสื้อยืด เวนแตในกรณีมหาวิทยาลัยประกาศ     

ขอความรวมมือเปนครั้งคราว หรือชุดปฏิบัติการ” 

 

 ๓.๒ ประธานสืบเนื่องเรื่องขอรองเรียนของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน

วา การเลื่อนตําแหนงท่ีสูงข้ึนไมมีกรอบและหลักเกณฑท่ีชัดเจน และไมมีระยะเวลาในลําดับข้ันตอน ซ่ึงได

แจงใหท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยทราบในคราวประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ และ

ขอใหกําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนพรอมท้ังกรอบระยะเวลาท่ีชัดเจน โดยท่ีประชุมมอบหมายใหผูชวย

ศาสตราจารยสมหมาย เปยถนอม และผูชวยศาสตราจารยสนิท ชุนดี นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ

ประเมินเพ่ือแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงสูงข้ึนพิจารณา และใหประกาศตําแหนงท่ีชัดเจน และประกาศ

ใหทราบโดยท่ัวกัน  

  นางสาวนันทนภัส ประสพสุข ใหขอมูลเพ่ิมเติมวา ตําแหนงขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนแตกตางกับตําแหนงอาจารย กลาวคือ ผูดํารงตําแหนงอาจารยสามารถยื่น

ขอสงผลงานทางวิชาการในระดับตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยตามลําดับข้ัน ตามกรอบ

ระยะเวลาของการปฏิบัติงาน แตขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนจะตองมีกรอบท่ี

ครองอยูกอน ท้ังนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจงวา การกําหนดตําแหนงตางๆ จะตองมีการ

วิเคราะหคางาน โดยงานการเจาหนาท่ีและนิติการไดเรียนเชิญรองศาสตราจารย ดร.สุรชัย ขวัญเมือง มา

เปนวิทยากรบรรยายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิเคราะหและประเมินคางานเพ่ือเขาสูตําแหนง

ท่ีสูงข้ึนใหกับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  ซ่ึงขณะนี้อยูในระหวางการรวมรวบเอกสารการ

วิเคราะหคางาน หลังจากรวบรวมเอกสารการวิเคราะหคางานเรียบรอยแลว  จะดําเนินการจัดประชุม

คณะกรรมการประเมินเพ่ือแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงสูงข้ึนเพ่ือพิจารณาการวิเคราะหคางานของ

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนตอไป  

 

มติท่ีประชุม รับทราบ      



๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบเรื่อง กฎ ก.พ.อ. วาดวยการสั่งใหขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการ กรณีไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 

๒๕๕๘ ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เลม ๑๓๒ ตอนท่ี ๖๒ ก วันท่ี ๑๔ กรกฎาคม 

๒๕๕๘ โดยมีผลบังคับตั้งแตวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘  ซ่ึงจะพิจารณาจากผลการปฏิบัติราชการใน   

สามรอบการประเมิน หากผลการประเมินปรากฏวา ไมมีประสิทธิภาพสามารถใหออกได และผูถูกสั่งให

ออกจากราชการมีสิทธิ์อุทธรณตอคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได  

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ พิจารณาแนวทางการดําเนินการเพ่ือนําไปสูการสรางความเขาใจตอคณาจารยและ

บุคลากรของมหาวิทยาลัย ในการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  

  ประธานขออนุญาตใหคณะทํางานท่ีรับผิดชอบในแตละดานเสนอท่ีประชุมพิจารณาขอมูล 

และขอดี-ขอเสียของการเปนมหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐ การเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และการ

กลับเขาสูระบบราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และใหดําเนินการเชิญตัวแทนจากคณะกรรมการศึกษาขอมูลและขอดีขอเสียของการ

เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มาใหขอคิดเห็นเพ่ิมเติมในการประชุมครั้งตอไป 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  

 ๖.๑ อาจารยวิไล ตาปะสี แจงกําหนดการตรวจสุขภาพใหกับอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน   

ในวันท่ี  ๒๘  สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ  ศูนยสุขภาพชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม ชั้น ๑ อาคารกิจการนักศึกษา ในการนี้ ขอใหกรรมการประชาสัมพันธใหบุคลากรทราบดวย 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

 ๖.๒ ประธานแจงกําหนดการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ ในวันท่ี ๒๗ 

สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา  มหาวชิราลงกรณ 

 

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๑๐ น. 

 

 นางกฤติมา  ธณศักดิ์กุล 

 ผูจดรายงานการประชุม 


