รายงานการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
-------------------------------------ผูมาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.

อาจารยประพันธ
อาจารยไพรัช
อาจารยไกยสิทธิ์
อาจารยพิมพนารา
อาจารยไพโรจน
อาจารยวิไล
นางวงษเดือน
นางสาวนันทนภัส
นางรัตนา
อาจารยยศพรธ
นางกฤติมา

ขันติธีระกุล
ดํารงกิจถาวร
อภิระติง
พิบูลจิระกานต
รมบารมี
ตาปะสี
กวยสกุล
ประสพสุข
ยังจิรวัฒนชัย
วรรชนะ
ธณศักดิ์กุล

รองประธานสภาคณาจารยฯ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ผูไมมาประชุม
๑. อาจารยไพโรจน
๒. อาจารย ดร.บุญธง
๒. อาจารยจันทนา

แกวเขียว
วสุริย
พงศสิทธิกาญจนา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผูเขารวมประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยสนิท

ชุนดี

คณะกรรมการศึกษาขอมูลและ
ขอดีขอเสียของการเปนมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐ

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

เริ่มประชุม
เวลา ๐๙.๒๐ น.
เนื่องจากอาจารยประพันธ ขันติธีระกุล รองประธานสภาคณาจารยและขาราชการติดภารกิจ ได
มอบหมายใหอาจารยไพโรจน รมบารมี ทําหนาที่เปนประธานการประชุมไปพลางกอน โดยดําเนินการตาม
ระเบียบวาระการประชุมดังนี้

๒
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ อาจารยไพโรจน รมบารมี ทําหนาที่แทนประธานที่ประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ
แจงวา ตามที่สภาคณาจารยและขาราชการไดดําเนินการเรื่องเตรียมความพรอมเพื่อเปนมหาวิทยาลัยใน
กํ า กั บ ของรั ฐ รวมทั้ง มหาวิ ท ยาลั ย ที่ ไ ด ดํ า เนิน การไปก อ น ซึ่ งได ดํา เนิ น การมาหลายเดื อ นแล ว แต มี
ประชาคมสวนนอยที่รับทราบเรื่องดังกลาว ดังนั้นเพื่อใหประชาคมไดรับทราบควรจะประชาสัมพันธลงขาว
เฟองฟานิวส ในการนี้ ขอความเห็นที่ประชุมในการประชาสัมพันธลงขาวเฟองฟานิวส
มติที่ประชุม เห็นชอบ
๑.๒ ประธานแจงเรื่องใหที่ประชุมทราบดังนี้
๑) ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม
๒๕๕๘ ไดรายงานความกาวหนาเกี่ยวกับเรื่องของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน โดยมหาวิทยาลัย
ตองกําหนดวา กรอบมี กี่ตําแหนง ทําอยางไรบาง ซึ่งฝายกฎหมายกําลังดําเนิน การ และขอใหน างสาว
นันทนภัส ประสพสุข ชวยกํากับดูแลวา เปนไปตามนั้นหรือไม
๒) รางประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องการสงเสริมการแตงกายบุคลากร พ.ศ.
.... จะเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาในชวงบายวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
๓) ที่ ประชุ มประธานสภาคณาจารยและขาราชการแหงประเทศไทย (ทปสท.) กําหนด
จัด การประชุ มสั มมนาทางวิ ชาการ และประชุมสามัญ ประจําป ทปสท. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เรื่อง ปฏิรูป
ประเทศไทยสําเร็จไดดวยการปฏิรูปการศึกษา ในวันที่ ๑ – ๒ กันยายน ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ และไดเชิญประธานและกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการเขารวมประชุมสัมมนาตามวัน
เวลา และสถานที่ดังกลาว โดยไดสงชื่ออาจารยประพันธ ขันติธีระกุล เขารวมประชุมไปยังสํานักงานสภา
คณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาแลว ในการนี้ ขอเรียนเชิญกรรมการเขารวม
ประชุมสัมมนาดังกลาวเพิ่มเติม
นางวงษ เ ดื อน ก ว ยสกุ ล ขอใหติดตามเรื่ องการปรับ เพิ่มเงิน เดือน ๘% ตอที่ป ระชุ ม
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการแหงประเทศไทยดวย
ที่ประชุมเสนอชื่อ อาจารยยศพรธ วรรชนะ และอาจารยวิไล ตาปะสี ไปประชุมสัมมนา
ทางวิชาการ และประชุมสามัญประจําป ทปสท. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เพิ่มเติม
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ จํานวน ๔ หนา เพื่อรับรองรายงานการประชุม

๓
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓
ไมมี

เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ ๔
ไมมี

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางสภาคณาจารยและขาราชการกับคณะกรรมการ
ศึกษาขอมูลและขอดีขอเสียของการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประธานขออนุญาตให ผูชวยศาสตราจารยสนิท ชุนดี เสนอที่ประชุมพิจารณาขอมูลความ
เปนมาของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ : อดีตถึงปจจุบัน ดังนี้
๑. ความนํา
๒. จุดเริ่มตนของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
๓. ความตอเนื่องของนโยบายในการพัฒนาความเปนอิสระ
๔. หลักการของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
๕. การเตรียมการของทบวงมหาวิทยาลัย (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
๖. จุดแข็งและจุดออนในการปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
๗. หลักการกลางมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
มติที่ประชุม เห็นชอบ และใหคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการดําเนินการศึกษารวบรวม
ขอมูลเพิ่มเติม และใหรับฟงความคิดเห็นของคณาจารยและบุคลากร ตามกรอบ Roadmap ของสภา
คณาจารยและขาราชการ รวบรวมความคิดเห็นเสนอตอมหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการตอไป ในการนี้ ใหเชิญ
นายโอภาส เขียววิชัย มารวมใหความคิดเห็นในการประชุมครั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ ๖
เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ อาจารยไพรัช ดํารงกิจถาวร ขอหารือวา ตามมติที่ประชุมเห็นชอบใหนําประเด็นเกี่ยวกับ
ปญหาการตีความในขอกฎหมายของคําวา “คณาจารยประจํา” บรรจุลงในวาระการประชุม จะใหเสนอที่
ประชุมในคราวนี้ หรือใหเสนอในการประชุมครั้งตอไป
ประธานขอใหนําเสนอที่ประชุมพิจารณาในครั้งตอไป โดยใหบรรจุในระเบียบวาระการ
ประชุมพรอมทั้งเอกสารประกอบการประชุม

๔
มติที่ประชุม รับทราบ
๖.๒ อาจารยวิไล ตาปะสี แจงกําหนดการตรวจสุขภาพใหกับอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ศูนยสุขภาพชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ชั้น ๑ อาคารกิจการนักศึกษา โดยใหงดน้ําและอาหาร ๑๒ ชั่วโมง และในปนี้ไมมีการพบแพทย
ในวันที่ตรวจรางกาย จะพบแพทยในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. เพื่อรับฟงผล
การตรวจสุขภาพ ณ ชั้น ๒ อาคารกิจการนักศึกษา
มติที่ประชุม รับทราบ
๖.๓ ประธานแจงกําหนดการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๖
กันยายน ๒๕๕๘ ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
เลิกประชุม

เวลา ๑๒.๑๕ น.
นางกฤติมา ธณศักดิ์กุล
ผูจดรายงานการประชุม

