รายงานการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗
วันพุธที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
-------------------------------------ผูมาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.

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

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

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

เริ่มประชุม
เวลา ๑๓.๔๐ น.
ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๗
และครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๗
ประธานแจงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ใหที่ประชุมทราบ
ดังนี้

๒
๑) มหาวิทยาลัยกําหนดแนวปฏิบัติในการออกขอสอบวา กรณีที่สอนรายวิชาเดียวแตมี
ผูสอนหลายคนใหใชขอสอบชุดเดียวกันเพื่อเปนมาตรฐาน
๒) มหาวิทยาลัยไดกําหนดพื้นที่จอดรถสําหรับอาจารยและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
โดยติดตั้งปายกํากับไวชัดเจน และขณะนี้กําลังเรงดําเนินการจัดทําทางเทาบริเวณรอบอาคารศูนยภาษา
ศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม
ในการนี้ อาจารยจันทนา พงศสิทธิกาญจนา ใหขอมูลเพิ่มเติมวา จากการติดตั้งปาย
กํากับพื้นที่จอดรถสําหรับนักศึกษา ทําใหอาจารยไมสามารถนํารถยนตไปจอดในพื้นที่ดังกลาวได ขอเสนอ
ใหเปลี่ยนขอความในปายกํากับจาก “ที่จอดรถนักศึกษา” เปน “ที่จอดรถ” และเสนอใหทําเนินชะลอ
ความเร็วบริเวณสามแยกหนากองพัฒนานักศึกษา เพื่อลดปญหาการเกิดอุบัติเหตุ
๓) มหาวิ ท ยาลั ย กํ า หนดจั ด งานวั น ครู ใ นวั น ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห อ งประชุ ม
ป น เกลี ย ว อาคารศู น ย ภ าษา ศู น ย คอมพิว เตอร และหอประชุม โดยคณะครุศาสตรรับ ผิดชอบในการ
ดําเนินการจัดงานดังกลาว ทั้งนี้ ขอใหบุคลากรทุกภาคสวนเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ
๔) มหาวิทยาลัยเนนย้ําใหอาจารยผูสอนสงเกรดใหตรงเวลา ทั้งเกรดปกติและเกรดวิชาที่
ตองแก I ทั้งนี้ เมื่อสงเกรดเรียบรอยแลวไมอนุญาตใหอาจารยปรับเปลี่ยนเกรดของนักศึกษา
๕) กําหนดงานกีฬา พ.จ.น.ก. สัมพันธครั้งที่ ๓๗ (ตาลโตนดเกมส) ในระหวางวันที่ ๑๗ –
๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จะสงนักศึกษา
เขาแขงขันจํานวน ๑๒ ทักษะ ๓๙ กิจกรรม และใหมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภูมิภาคตะวันตกจัดแสดงดาน
ศิลปะรวมกัน ทั้งนี้ สํานักงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนรับผิดชอบในการประสานงานดังกลาว
๖) สหกรณออมทรัพยครูจังหวัดนครปฐมกําหนดประชุมใหญสามัญประจําป ๒๕๕๗ ใน
วันเสารที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศ ศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในการนี้ ขอเชิญสมาชิกสหกรณเขารวมประชุมในวันดังกลาว
๗) สํานักงานคลังจังหวัดนครปฐมจัดโครงการประชาสัมพันธการใหสมาชิก กบข. (Undo)
โดยสมัครใจกลับไปเลือกรับบํานาญตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ในวันศุกรที่
๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หองประชุม อาคารโลจิสติกส ชั้น ๒ ในการนี้ขอเชิญ
สมาชิก กบข. ทุกทานเขารวมฟงการบรรยายดังกลาว
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗
ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จํานวน ๖ หนา เพื่อรับรองรายงานการประชุม

๓
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ประธานสืบเนื่องเรื่องตางๆ ใหที่ประชุมทราบดังนี้
๑) เรื่องสิทธิการรักษาพยาบาลที่ศูนยสุขภาพชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เรื่ องการเป ด ไฟทางในวั น อาทิ ต ย และที่จ อดรถสําหรับ พนัก งานที่ เปน คนพิการ ขณะนี้ อยูในระหวา ง
ดําเนินการ
ในการนี้ อาจารยประพันธ ขันติธีระกุล เสนอใหเชิญเจาหนาที่โรงพยาบาลศูนยชุมชนเมือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมาชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดการใชสิทธิการรักษาพยาบาลใหที่ประชุมสภา
คณาจารยและขาราชการทราบ
๒) ระเบี ย บวาระที่ ๖.๕ การล็ อกระบบการลงทะเบี ย นไมเ กิ น ๒๒ หนว ยกิ ต สํ า หรั บ
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู และไมเกิน ๒๔ หนวยกิต สําหรับนักศึกษาทั่วไป
ประธานไดประสานกับฝายทะเบียนแลว โดยฝายทะเบียนจะดําเนินการล็อกระบบการทะเบียนให ในกรณี
ที่นักศึกษามีความประสงคขอลงทะเบียนเรียนเกินตองทําบันทึกขออนุญาตเปดหมูเรียนพิเศษหรือขอเรียน
รวมเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาเปนกรณีไป
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไดกําหนดขั้นตอนการลงทะเบียนแบบใหม โดยใหนักศึกษาชั้นปที่ ๑ – ๓
สามารถเลือกเรียนวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ดวยตนเอง ทั้งนี้ ตั้งแตภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ เปนตนไป
มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบใหเชิญเจาหนาที่ของศูนยสุขภาพชุมชนเมืองมาชี้แจงรายละเอียด
การใหบริการรักษาพยาบาลของศูนยสุขภาพชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมใหที่ประชุมทราบใน
การประชุมครั้งตอไป โดยมอบใหอาจารยประพันธ ขันติธีระกุล เปนผูประสานงาน
๓.๒ อาจารย ดร.บุญธง วสุริย สืบเนื่องระเบียบวาระ ๔.๒ การปรับรางขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม วาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยใหขอสังเกตวา ในการปรับรางขอบังคับดังกลาวควรใชเกณฑภาระงาน
ขั้นต่ําตามประกาศ ก.พ.อ. ที่กําหนดไวเปนหลัก และการกําหนดภาระงานของแตละตําแหนงควรปรับให
มีความทันสมัยและเปนธรรมตอทุกฝาย
ประธานขอใหอาจารย ดร.บุญ ธง วสุริย ไปศึกษาขอมูล เกี่ย วกับ กฎ ระเบีย บ ขอบังคับ
ที่เกี่ยวของมานําเสนอที่ประชุมในครั้งตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ

๔
ระเบียบวาระที่ ๔
ไมมี

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕
ไมมี

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๖
เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ อาจารย ประพั น ธ ขั น ติ ธี ร ะกุ ล เสนอให เชิ ญอาจารย ดร.วิ รั ตน ป นแก ว รองอธิ การบดี
รั บ ผิ ด ชอบงานด า นภู มิ ส ถาป ต ย มาชี้ แ จงเกี่ ย วกั บ แนวทางการดํ า เนิ น งานตามแผนผั ง แม บ ทของ
มหาวิทยาลัยวา มีการกอสรางอาคารและปรับปรุงภูมิทัศนภายในมหาวิทยาลัยอยางไรบาง และรับฟง
ประเด็นปญหาตาง ๆ จาก ที่ประชุมเพื่อนําไปเปนแนวทางการดําเนินงานปรับปรุงแกไขตอไป
มติที่ประชุม เห็นชอบใหเชิญอาจารย ดร.วิรัตน ปนแกว รองอธิการบดีรับผิดชอบงานดานภูมิสถาปตย
และอาจารย ศิริ ชั ย โสภา ผู ช ว ยอธิ การบดีรั บ ผิด ชอบงานสวั ส ดิก ารและความปลอดภัย มาชี้ แจงการ
ดําเนินงาน ที่เกี่ยวของใหที่ประชุมทราบในการประชุมครั้งตอไป
๖.๒ อาจารยพิมพนารา พิบูลจิระกานต เสนอใหเปลี่ยนเสาธงชาติของมหาวิทยาลัยใหสูงขึ้น
เนื่องจากแลดูไมสงางามและไมสมเกียรติเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
๖.๓ อาจารยไพโรจน แกวเขียว เสนอใหมหาวิทยาลัยทาสีอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา
มหาวชิราลงกรณใหม เนื่องจากสีเดิมคอนขางเกาและทรุดโทรมมาก
ในการนี้ ประธานขอรับประเด็นตางๆ ไปเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาปรับปรุงแกไขตอไป
๖.๔ นางสาวนันทนภัส ประสพสุข เสนอใหมหาวิทยาลัยปรับปรุงหองน้ําชั้น ๒ และชั้น ๓ ของ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ เนื่องจากสุขภัณฑภายในหองน้ําชํารุด
ในการนี้ อาจารยไพโรจน แกวเขียว ใหขอมูลเพิ่มเติมวา แมบานของมหาวิทยาลัยยังดูแล
ทําความสะอาดไมดีพอ และวางอุปกรณทําความสะอาดไวในหองน้ําไมเปนระเบียบเรียบรอย ควรจัดเก็บ
อุปกรณตางๆ ใหเปนสัดสวนและมิดชิด
มติที่ประชุม ใหรวบรวมประเด็นปญหาตางๆ แจงอาจารย ดร.วิรัตน ปนแกว รองอธิการบดี เพื่อเตรียม
ขอมูลมาชี้แจงใหที่ประชุมทราบในการประชุมครั้งตอไป

๕
๖.๕ อาจารยประพันธ ขันติธีระกุล เสนอที่ประชุมพิจารณาการไปศึกษาดูงานของสภาคณาจารย
และขาราชการ
นางรัตนา ยังจิรวัฒนชัย ชี้แจงวาในกรณีการไปศึกษาดูงานตางประเทศจะตองผานการ
ฝกอบรมภายในประเทศกอน และการเขียนโครงการจะตองมีความสอดคลองกัน ยกเวนไปศึกษาดูงานใน
ประเทศไมตองอบรมกอนไปศึกษาดูงาน
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการไปศึกษาดูงาน โดยมอบใหอาจารยประพันธ ขันติธีระกุล ดําเนินการ
ปรับโครงการศึกษาดูงานใหเรียบรอยกอนการประชุมครั้งตอไป
๖.๖ อาจารย ป ระพั น ธ ขั น ติ ธี ร ะกุ ล เสนอที่ป ระชุมพิจ ารณาใหมีการกําหนดภาระงานของ
อาจารย ที่ดําเนินงานวิจัยทองถิ่นที่ไดรับการสนับ สนุน งบประมาณจากสํานักงานกองทุนสนับ สนุน การ
สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ใหมีความชัดเจน
มติที่ประชุม ประธานรับเรื่องไปศึกษาขอมูลเพิ่มเติม
๖.๗ ประธานแจงกําหนดการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๑
มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา
มหาวชิราลงกรณ
เลิกประชุม
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