
รายงานการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ 

ครั้งท่ี  ๗/๒๕๕๗ 

วันพุธท่ี  ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๕๗   เวลา  ๑๓.๓๐  น. 

ณ  หองประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

-------------------------------------- 

 

ผูมาประชุม 

 ๑. ผูชวยศาสตราจารยเพียงจิต ดานประดิษฐ ประธานกรรมการ 

 ๒. อาจารยประพันธ ขันติธีระกุล รองประธานกรรมการ 

 ๓. อาจารยไพโรจน แกวเขียว กรรมการ 

 ๔. อาจารยไพรัช ดํารงกิจถาวร กรรมการ 

 ๕. อาจารยไกยสิทธิ์ อภิระติง กรรมการ 

 ๖. อาจารยพิมพนารา พิบูลจิระกานต กรรมการ 

 ๗. อาจารยไพโรจน รมบารมี กรรมการ 

 ๘. อาจารยจันทนา พงศสิทธิกาญจนา กรรมการ 

 ๙. อาจารย ดร.บุญธง วสุริย กรรมการ 

 ๑๐. อาจารยวิไล ตาปะสี กรรมการ 

 ๑๑. นางวงษเดือน กวยสกุล กรรมการ 

 ๑๒. นางสาวนันทนภัส ประสพสุข กรรมการ 

 ๑๓. นางรัตนา ยังจิรวัฒนชัย กรรมการ 

 ๑๔. อาจารยยศพรธ วรรชนะ กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๕. นางกฤติมา ธณศักดิ์กุล ผูชวยเลขานุการ 

 ๑๖. นางยุวดี บุญรักษาศิริพงษ ผูชวยเลขานุการ 

 

เริ่มประชุม เวลา   ๑๓.๔๐  น. 

 ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

   

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑  แจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งท่ี ๒๐/๒๕๕๗ 

และครั้งท่ี ๒๑/๒๕๕๗ 

  ประธานแจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งท่ี ๒๐/๒๕๕๗ 

เม่ือวันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และครั้งท่ี ๒๑/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ใหท่ีประชุมทราบ 

ดังนี้ 



๒ 
 

  ๑) มหาวิทยาลัยกําหนดแนวปฏิบัติในการออกขอสอบวา กรณีท่ีสอนรายวิชาเดียวแตมี

ผูสอนหลายคนใหใชขอสอบชุดเดียวกันเพ่ือเปนมาตรฐาน 

  ๒) มหาวิทยาลัยไดกําหนดพ้ืนท่ีจอดรถสําหรับอาจารยและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย 

โดยติดตั้งปายกํากับไวชัดเจน และขณะนี้กําลังเรงดําเนินการจัดทําทางเทาบริเวณรอบอาคารศูนยภาษา 

ศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม 

   ในการนี้ อาจารยจันทนา พงศสิทธิกาญจนา ใหขอมูลเพ่ิมเติมวา จากการติดตั้งปาย

กํากับพ้ืนท่ีจอดรถสําหรับนักศึกษา ทําใหอาจารยไมสามารถนํารถยนตไปจอดในพ้ืนท่ีดังกลาวได ขอเสนอ

ใหเปลี่ยนขอความในปายกํากับจาก “ท่ีจอดรถนักศึกษา” เปน “ท่ีจอดรถ” และเสนอใหทําเนินชะลอ

ความเร็วบริเวณสามแยกหนากองพัฒนานักศึกษา เพ่ือลดปญหาการเกิดอุบัติเหตุ 

  ๓) มหาวิทยาลัยกําหนดจัดงานวันครูในวันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ณ หองประชุม       

ปนเกลียว อาคารศูนยภาษา ศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม โดยคณะครุศาสตรรับผิดชอบในการ

ดําเนินการจัดงานดังกลาว  ท้ังนี้ ขอใหบุคลากรทุกภาคสวนเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ 

  ๔) มหาวิทยาลัยเนนย้ําใหอาจารยผูสอนสงเกรดใหตรงเวลา ท้ังเกรดปกติและเกรดวิชาท่ี

ตองแก I  ท้ังนี้  เม่ือสงเกรดเรียบรอยแลวไมอนุญาตใหอาจารยปรับเปลี่ยนเกรดของนักศึกษา    

  ๕) กําหนดงานกีฬา พ.จ.น.ก. สัมพันธครั้งท่ี ๓๗ (ตาลโตนดเกมส) ในระหวางวันท่ี ๑๗ – 

๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จะสงนักศึกษา

เขาแขงขันจํานวน ๑๒ ทักษะ ๓๙ กิจกรรม และใหมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภูมิภาคตะวันตกจัดแสดงดาน

ศิลปะรวมกัน ท้ังนี้ สํานักงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนรับผิดชอบในการประสานงานดังกลาว 

  ๖) สหกรณออมทรัพยครูจังหวัดนครปฐมกําหนดประชุมใหญสามัญประจําป ๒๕๕๗ ใน 

วันเสารท่ี ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศ ศาลายา 

อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในการนี้ ขอเชิญสมาชิกสหกรณเขารวมประชุมในวันดังกลาว 

  ๗) สํานักงานคลังจังหวัดนครปฐมจัดโครงการประชาสัมพันธการใหสมาชิก กบข. (Undo) 

โดยสมัครใจกลับไปเลือกรับบํานาญตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ในวันศุกรท่ี 

๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หองประชุม อาคารโลจิสติกส ชั้น ๒ ในการนี้ขอเชิญ

สมาชิก กบข. ทุกทานเขารวมฟงการบรรยายดังกลาว   

 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี  ๖/๒๕๕๗ 

 ประธานขอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 

ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จํานวน ๖ หนา เพ่ือรับรองรายงานการประชุม 

 



๓ 
 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๗ 

เม่ือวันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยไมมีการแกไข    

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

 ๓.๑ ประธานสืบเนื่องเรื่องตางๆ ใหท่ีประชุมทราบดังนี้ 

  ๑) เรื่องสิทธิการรักษาพยาบาลท่ีศูนยสุขภาพชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

เรื่องการเปดไฟทางในวันอาทิตย และท่ีจอดรถสําหรับพนักงานท่ีเปนคนพิการ ขณะนี้อยูในระหวาง

ดําเนินการ 

  ในการนี้  อาจารยประพันธ ขันติธีระกุล  เสนอใหเชิญเจาหนาท่ีโรงพยาบาลศูนยชุมชนเมือง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมาชี้แจงเก่ียวกับรายละเอียดการใชสิทธิการรักษาพยาบาลใหท่ีประชุมสภา

คณาจารยและขาราชการทราบ 

  ๒) ระเบียบวาระท่ี ๖.๕ การล็อกระบบการลงทะเบียนไมเกิน ๒๒ หนวยกิต สําหรับ

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู และไมเกิน ๒๔ หนวยกิต สําหรับนักศึกษาท่ัวไป 

ประธานไดประสานกับฝายทะเบียนแลว โดยฝายทะเบียนจะดําเนินการล็อกระบบการทะเบียนให ในกรณี

ท่ีนักศึกษามีความประสงคขอลงทะเบียนเรียนเกินตองทําบันทึกขออนุญาตเปดหมูเรียนพิเศษหรือขอเรียน

รวมเพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาเปนกรณีไป 

  ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยไดกําหนดข้ันตอนการลงทะเบียนแบบใหม โดยใหนักศึกษาชั้นปท่ี ๑ – ๓ 

สามารถเลือกเรียนวิชาการศึกษาท่ัวไป (GE) ดวยตนเอง ท้ังนี้ ตั้งแตภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๗ เปนตนไป 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ และเห็นชอบใหเชิญเจาหนาท่ีของศูนยสุขภาพชุมชนเมืองมาชี้แจงรายละเอียด

การใหบริการรักษาพยาบาลของศูนยสุขภาพชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมใหท่ีประชุมทราบใน

การประชุมครั้งตอไป โดยมอบใหอาจารยประพันธ ขันติธีระกุล เปนผูประสานงาน 

 

 ๓.๒ อาจารย ดร.บุญธง วสุริย สืบเนื่องระเบียบวาระ ๔.๒ การปรับรางขอบังคับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม วาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยใหขอสังเกตวา ในการปรับรางขอบังคับดังกลาวควรใชเกณฑภาระงาน

ข้ันต่ําตามประกาศ ก.พ.อ. ท่ีกําหนดไวเปนหลัก และการกําหนดภาระงานของแตละตําแหนงควรปรับให  

มีความทันสมัยและเปนธรรมตอทุกฝาย   

  ประธานขอใหอาจารย ดร.บุญธง วสุริย ไปศึกษาขอมูลเก่ียวกับกฎ ระเบียบ ขอบังคับ      

ท่ีเก่ียวของมานําเสนอท่ีประชุมในครั้งตอไป   

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 



๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ไมมี 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ไมมี 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  

 ๖.๑ อาจารยประพันธ ขันติธีระกุล เสนอใหเชิญอาจารย ดร.วิรัตน ปนแกว รองอธิการบดี

รับผิดชอบงานดานภูมิสถาปตย มาชี้แจงเก่ียวกับแนวทางการดําเนินงานตามแผนผังแมบทของ

มหาวิทยาลัยวา มีการกอสรางอาคารและปรับปรุงภูมิทัศนภายในมหาวิทยาลัยอยางไรบาง และรับฟง

ประเด็นปญหาตาง ๆ จาก ท่ีประชุมเพ่ือนําไปเปนแนวทางการดําเนินงานปรับปรุงแกไขตอไป 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหเชิญอาจารย ดร.วิรัตน ปนแกว รองอธิการบดีรับผิดชอบงานดานภูมิสถาปตย 

และอาจารยศิริชัย โสภา ผูชวยอธิการบดีรับผิดชอบงานสวัสดิการและความปลอดภัย มาชี้แจงการ

ดําเนินงาน ท่ีเก่ียวของใหท่ีประชุมทราบในการประชุมครั้งตอไป 

 

 ๖.๒ อาจารยพิมพนารา  พิบูลจิระกานต เสนอใหเปลี่ยนเสาธงชาติของมหาวิทยาลัยใหสูงข้ึน 

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 ใหขอมูลเพ่ิมเติมวา แมบานของมหาวิทยาลัยยังดูแล   

ทําความสะอาดไมดีพอ และวางอุปกรณทําความสะอาดไวในหองน้ําไมเปนระเบียบเรียบรอย ควรจัดเก็บ

อุปกรณตางๆ ใหเปนสัดสวนและมิดชิด  

 

มติท่ีประชุม ใหรวบรวมประเด็นปญหาตางๆ แจงอาจารย ดร.วิรัตน ปนแกว รองอธิการบดี เพ่ือเตรียม

ขอมูลมาชี้แจงใหท่ีประชุมทราบในการประชุมครั้งตอไป  

 



๕ 
 

 ๖.๕ อาจารยประพันธ ขันติธีระกุล เสนอท่ีประชุมพิจารณาการไปศึกษาดูงานของสภาคณาจารย

และขาราชการ 

  นางรัตนา  ยังจิรวัฒนชัย ชี้แจงวาในกรณีการไปศึกษาดูงานตางประเทศจะตองผานการ

ฝกอบรมภายในประเทศกอน และการเขียนโครงการจะตองมีความสอดคลองกัน ยกเวนไปศึกษาดูงานใน

ประเทศไมตองอบรมกอนไปศึกษาดูงาน  

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการไปศึกษาดูงาน โดยมอบใหอาจารยประพันธ ขันติธีระกุล ดําเนินการ

ปรับโครงการศึกษาดูงานใหเรียบรอยกอนการประชุมครั้งตอไป 

 

 ๖.๖ อาจารยประพันธ ขันติธีระกุล  เสนอท่ีประชุมพิจารณาใหมีการกําหนดภาระงานของ

อาจารยท่ีดําเนินงานวิจัยทองถ่ินท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ  

สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ใหมีความชัดเจน  

 

มติท่ีประชุม ประธานรับเรื่องไปศึกษาขอมูลเพ่ิมเติม 

 

 ๖.๗ ประธานแจงกําหนดการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ ในวันท่ี ๒๑  

มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา      

มหาวชิราลงกรณ 

 

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น. 

 

 นางกฤติมา  ธณศักดิ์กุล 

 ผูจดรายงานการประชุม 

 

 

 

 

 

 


