
รายงานการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ 

ครั้งท่ี  ๖/๒๕๕๘ 

วันพฤหัสบดท่ีี  ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๙.๐๐  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. นางวงษเดือน กวยสกุล กรรมการ 

 ๘. นางสาวนันทนภัส ประสพสุข กรรมการ 

 ๙. นางรัตนา ยังจิรวัฒนชัย กรรมการ 

 ๑๐. อาจารยยศพรธ วรรชนะ กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๑. นางกฤติมา ธณศักดิ์กุล ผูชวยเลขานุการ 

 

ผูไมมาประชุม 

 ๑. อาจารยไพโรจน แกวเขียว กรรมการ ติดราชการ 

 ๒. อาจารย ดร.บุญธง วสุริย กรรมการ ติดราชการ 

 ๒. อาจารยจันทนา พงศสิทธิกาญจนา กรรมการ ติดราชการ 

 

ผูเขารวมประชุม 

๑. ผูชวยศาสตราจารยสนิท ชุนดี คณะกรรมการศึกษาขอมูลและ 

   ขอดีขอเสียของการเปนมหาวิทยาลัย 

   ในกํากับของรัฐ 

 

เริ่มประชุม เวลา   ๐๙.๒๐  น. 

เนื่องจากอาจารยประพันธ ขันติธีระกุล รองประธานสภาคณาจารยและขาราชการติดภารกิจ ได

มอบหมายใหอาจารยไพโรจน รมบารมี ทําหนาท่ีเปนประธานการประชุมไปพลางกอน โดยดําเนินการตาม

ระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

 



๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ อาจารยไพโรจน รมบารมี ทําหนาท่ีแทนประธานท่ีประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ 

แจงวา ตามท่ีสภาคณาจารยและขาราชการไดดําเนินการเรื่องเตรียมความพรอมเพ่ือเปนมหาวิทยาลัยใน

กํากับของรัฐ รวมท้ังมหาวิทยาลัยท่ีไดดําเนินการไปกอน  ซ่ึงไดดําเนินการมาหลายเดือนแลว แตมี

ประชาคมสวนนอยท่ีรับทราบเรื่องดังกลาว ดังนั้นเพ่ือใหประชาคมไดรับทราบควรจะประชาสัมพันธลงขาว

เฟองฟานิวส ในการนี้ ขอความเห็นท่ีประชุมในการประชาสัมพันธลงขาวเฟองฟานิวส 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

 

 ๑.๒ ประธานแจงเรื่องใหท่ีประชุมทราบดังนี้ 

  ๑) ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๘ สิงหาคม 

๒๕๕๘ ไดรายงานความกาวหนาเก่ียวกับเรื่องของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน โดยมหาวิทยาลัย

ตองกําหนดวา กรอบมีก่ีตําแหนง ทําอยางไรบาง ซ่ึงฝายกฎหมายกําลังดําเนินการ และขอใหนางสาว

นันทนภัส ประสพสุข ชวยกํากับดูแลวา เปนไปตามนั้นหรือไม   

  ๒) รางประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องการสงเสริมการแตงกายบุคลากร พ.ศ. 

.... จะเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาในชวงบายวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘   

  ๓) ท่ีประชุมประธานสภาคณาจารยและขาราชการแหงประเทศไทย (ทปสท.) กําหนด

จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ และประชุมสามัญประจําป ทปสท. ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ เรื่อง ปฏิรูป

ประเทศไทยสําเร็จไดดวยการปฏิรูปการศึกษา ในวันท่ี ๑ – ๒ กันยายน ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ และไดเชิญประธานและกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการเขารวมประชุมสัมมนาตามวัน 

เวลา และสถานท่ีดังกลาว โดยไดสงชื่ออาจารยประพันธ ขันติธีระกุล เขารวมประชุมไปยังสํานักงานสภา

คณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาแลว ในการนี้ ขอเรียนเชิญกรรมการเขารวม

ประชุมสัมมนาดังกลาวเพ่ิมเติม  

  นางวงษเดือน กวยสกุล ขอใหติดตามเรื่องการปรับเพ่ิมเงินเดือน ๘% ตอท่ีประชุม

ประธานสภาคณาจารยและขาราชการแหงประเทศไทยดวย  

  ท่ีประชุมเสนอชื่อ อาจารยยศพรธ วรรชนะ  และอาจารยวิไล  ตาปะสี  ไปประชุมสัมมนา

ทางวิชาการ และประชุมสามัญประจําป ทปสท. ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ เพ่ิมเติม 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี  ๕/๒๕๕๘ 

 ประธานขอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 

ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ จํานวน ๔ หนา เพ่ือรับรองรายงานการประชุม 



๓ 
 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘

เม่ือวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยไมมีการแกไข 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

 ไมมี 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ไมมี 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ การแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวางสภาคณาจารยและขาราชการกับคณะกรรมการ

ศึกษาขอมูลและขอดีขอเสียของการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

  ประธานขออนุญาตให ผูชวยศาสตราจารยสนิท ชุนดี เสนอท่ีประชุมพิจารณาขอมูลความ

เปนมาของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ : อดีตถึงปจจุบัน ดังนี้ 

  ๑. ความนํา 

  ๒. จุดเริ่มตนของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

  ๓. ความตอเนื่องของนโยบายในการพัฒนาความเปนอิสระ 

  ๔. หลักการของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

  ๕. การเตรียมการของทบวงมหาวิทยาลัย (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) 

  ๖. จุดแข็งและจุดออนในการปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

  ๗. หลักการกลางมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และใหคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการดําเนินการศึกษารวบรวม

ขอมูลเพ่ิมเติม และใหรับฟงความคิดเห็นของคณาจารยและบุคลากร ตามกรอบ Roadmap ของสภา

คณาจารยและขาราชการ รวบรวมความคิดเห็นเสนอตอมหาวิทยาลัยเพ่ือดําเนินการตอไป ในการนี้ ใหเชิญ 

นายโอภาส เขียววิชัย มารวมใหความคิดเห็นในการประชุมครั้งตอไป 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  

 ๖.๑ อาจารยไพรัช ดํารงกิจถาวร ขอหารือวา ตามมติท่ีประชุมเห็นชอบใหนําประเด็นเก่ียวกับ

ปญหาการตีความในขอกฎหมายของคําวา “คณาจารยประจํา” บรรจุลงในวาระการประชุม จะใหเสนอท่ี

ประชุมในคราวนี้ หรือใหเสนอในการประชุมครั้งตอไป 

  ประธานขอใหนําเสนอท่ีประชุมพิจารณาในครั้งตอไป โดยใหบรรจุในระเบียบวาระการ

ประชุมพรอมท้ังเอกสารประกอบการประชุม 

 



๔ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

  

 ๖.๒ อาจารยวิไล ตาปะสี แจงกําหนดการตรวจสุขภาพใหกับอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน   

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

นครปฐม ชั้น ๑ อาคารกิจการนักศึกษา โดยใหงดน้ําและอาหาร ๑๒ ชั่วโมง และในปนี้ไมมีการพบแพทย 

ในวันท่ีตรวจรางกาย จะพบแพทยในวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.  เพ่ือรับฟงผล

การตรวจสุขภาพ ณ ชั้น ๒ อาคารกิจการนักศึกษา  

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

 ๖.๓ ประธานแจงกําหนดการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ ในวันท่ี ๑๖ 

กันยายน ๒๕๕๘ ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา  มหาวชิราลงกรณ 

 

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๑๕ น. 
 

 นางกฤติมา  ธณศักดิ์กุล 

 ผูจดรายงานการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


