
รายงานการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ 

ครั้งท่ี  ๗/๒๕๕๘ 

วันพุธท่ี  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๓.๓๐  น. 

ณ  หองประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

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

 

ผูมาประชุม 

 ๑. อาจารย ดร.บุญธง วสุริย ประธานกรรมการ 

 ๒. อาจารยประพันธ ขันติธีระกุล รองประธานฯ 

 ๓. อาจารยไพโรจน แกวเขียว กรรมการ  

 ๔. อาจารยไพรัช ดํารงกิจถาวร กรรมการ 

 ๕. อาจารยไกยสิทธิ์ อภิระติง กรรมการ 

 ๖. อาจารยพิมพนารา พิบูลจิระกานต กรรมการ 

 ๗. อาจารยไพโรจน รมบารมี กรรมการ 

 ๘. นางวงษเดือน กวยสกุล กรรมการ 

 ๙. นางสาวนันทนภัส ประสพสุข กรรมการ 

 ๑๐. นางรัตนา ยังจิรวัฒนชัย กรรมการ 

 ๑๑. อาจารยยศพรธ วรรชนะ กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๒. นางยุวดี บุญรักษาศิริพงษ ผูชวยเลขานุการ 

 

ผูไมมาประชุม 

 ๑. อาจารยจันทนา พงศสิทธิกาญจนา กรรมการ ติดราชการ 

 ๒. อาจารยวิไล ตาปะสี กรรมการ ติดราชการ 

 ๓. อาจารยธิติรัตน รุงเจริญเกียรติ กรรมการ ติดราชการ 

 

ผูเขารวมประชุม 

๑. นายโอภาส เขียววิชัย คณะกรรมการศึกษาขอมูลและ 

   ขอดีขอเสียของการเปนมหาวิทยาลัย 

   ในกํากับของรัฐ 

เริ่มประชุม เวลา   ๑๔.๐๐  น. 

 ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

 

 

 



๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ อาจารยประพันธ ขันติธีระกุล แจงเรื่องใหท่ีประชุมทราบดังนี้ 

  ๑) ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ มีมติ

รับทราบเรื่องการซ้ือท่ีดินจํานวน ๓๐ ไร เพ่ือจัดทําเปนศูนยนวัตกรรมทางเกษตร ซ่ึงไดผานกระบวนการ

คนหาสถานท่ี  และไดผานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย หลังจากนั้นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ

กลั่นกรองฯ โดยจะใชงบประมาณ ๔๔ ลานบาท เนื้อท่ี ๓๐ ไร ติดกับท่ีดินเดิมของมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการกลั่นกรองดานกฎหมายไดเสนอใหทบทวนวา จํานวนเงินงบประมาณ ๔๔ ลานบาท ควรจะ

ซ้ือท่ีดินไดประมาณ ๑๐๐ ไร ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงตั้งคณะทํางานเพ่ือไปศึกษาเพ่ิมเติม 

  ๒) มหาวิทยาลัยยังคงนโยบายเรื่องการจายคาหนังสือและเอกสารประกอบการสอน สําหรับ

ปการศึกษา ๒๕๕๙ แตสําหรับปการศึกษาตอไปจะตองเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  ท้ังนี้  มหาวิทยาลัยเรงรัดใหอาจารยเตรียมความพรอมในการจัดการเรียนการสอน

กอนเปดภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๘  

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี  ๖/๒๕๕๘ 

 ประธานขอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 

ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๗  สิงหาคม ๒๕๕๘ จํานวน ๔ หนา เพ่ือรับรองรายงานการประชุม 

 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘

เม่ือวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยไมมีการแกไข 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

 ๓.๑ อาจารยประพันธ ขันติธีระกุล ขอสืบเนื่องเรื่องตางๆ ใหท่ีประชุมทราบดังนี้ 

  ๑) การสงเสริมการเลื่อนตําแหนงท่ีสูง ข้ึนของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยยังไมไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และกรอบระยะเวลาท่ีชัดเจน  

  ๒) เรื่องการปรับเพ่ิมเงินเดือน ๘% สรุปวาในขณะนี้ยังไมไดรับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

สวนเรื่องการปรับข้ึนเงินเดือนรอยละ ๔ ใหกับพนักงานและลูกจางมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยมีมติ

อนุมัติเรียบรอยแลว ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางดําเนินการ 

  ๓) เรื่องการเลื่อนไหลของเงินเดือนจากซี ๗ เปนซี ๘ ของพนักงานมหาวิทยาลัยสาย

สนับสนุน ไมสามารถทําไดเชนเดียวกับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ เนื่องจากตองยึดหลักเกณฑ

เดียวกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

 

 

 



๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ เชิญรวมสัมมนาวิชาการและประชุมคณะกรรมการบริหาร ทปสท. ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ 

  ประธานแจงวา ท่ีประชุมประธานสภาคณาจารยและขาราชการแหงประเทศไทย (ทปสท.) 

กําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ ในวันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมตรัง 

กรุงเทพมหานคร และไดเชิญใหคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

เขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาว  

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ แนวทางการเตรียมความพรอมไปสูมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

  ประธานขออนุญาตใหนายโอภาส เขียววิชัย คณะกรรมการศึกษาขอมูลและขอดีขอเสียของ

การเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ใหขอมูลของการเปนมหาวิทยาลัยใน

กํากับของรัฐ 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ รวบรวมขอคิดเห็นเพ่ือเปนขอมูลประกอบการสรางความเขาใจในการเปน

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐตอประชาคมตอไป 

 

 ๕.๒ การศึกษาดูงานเพ่ือรวบรวมขอมูลและขอดี-ขอเสีย ในมหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐ และ

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

  อาจารยประพันธ ขันติธีระกุล เสนอท่ีประชุมพิจารณาสถานท่ีสําหรับไปศึกษาดูงานเพ่ือ

รวบรวมขอมูลและขอดี-ขอเสีย การเปนมหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ และมหาวิทยาลัยนครพนม และมอบหมายใหเลขานุการกําหนดวันเวลาท่ีเหมาะสม

เพ่ือไปศึกษาดูงาน 

 

 ๕.๓ การขอหองปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 

  อาจารยประพันธ ขันติธีระกุล เสนอท่ีประชุมพิจารณาการขอหองปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ บันทึกแจงมหาวิทยาลัยเพ่ือจัดหาหองสําหรับสภาคณาจารยและขาราชการ 

 

 



๔ 
 

 ๕.๔ เสนอช่ือผูแทนสภาคณาจารยและขาราชการเพ่ือเปนกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานัก

คอมพิวเตอร 

  ประธานแจงวา  มหาวิทยาลัยจะดําเนินการสรรหาผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 

เนื่องจากผูอํานวยการครบวาระการดํารงตําแหนงฯ ซ่ึงตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวย

หลักเกณฑและวิธีการสรรหาผูอํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนย สวนราชการหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยาง

อ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๘(๓) กําหนดใหผูแทนสภาคณาจารยและขาราชการท่ีสภา

คณาจารยและขาราชการมอบหมาย จํานวนหนึ่งคน เปนกรรมการ ในการนี้ ขอใหท่ีประชุมเสนอชื่อผูแทน

สภาคณาจารยจํานวนหนึ่งคนเพ่ือเปนกรรมการสรรหาดังกลาว 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทมอบหมายใหอาจารยไกยสิทธิ์ อภิระติง เปนกรรมการสรรหา

ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร  

 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  

 ๖.๑ อาจารยไกยสิทธิ์ อภิระติง เสนอเรื่องความสามารถของเซิรฟเวอรของมหาวิทยาลัยในการ

รองรับการจัดการ LMS ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงเซิรฟเวอรท่ีมีอยูในขณะนี้อาจจะไมสามารถรองรับขอมูลได

หากมหาวิทยาลัยมีนโยบายใหอาจารยทุกทานตองจัดทํา LMS ทุกรายวิชา 

  ในการนี้ อาจารยไพโรจน แกวเขียว เสนอวา มหาวิทยาลัยควรกําหนดภาระงานสําหรับผูท่ี

จัดทํา LMS ดวย 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ ใหประธานนําขอมูลเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป  

 

 ๖.๒ อาจารยไพรัช ดํารงกิจถาวร เสนอท่ีประชุมพิจารณาการบรรจุเรื่องปญหาการตีความ คําวา 

“คณาจารยประจํา” ลงในวาระเพ่ือพิจารณา หากท่ีประชุมมีขอมูลหรือขอกฎหมายท่ีทําใหเขาใจและ

ยอมรับได จะหยุดดําเนินการตอในเรื่องดังกลาว หรือหากท่ีประชุมเห็นชอบขอมูลตามท่ีไดนํามาเสนอ 

ขอใหสภาคณาจารยและขาราชการมีขอเสนอตอมหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ ใหนําเสนอเรื่องปญหาการตีความบรรจุในวาระเพ่ือพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป  

 

 ๖.๓ อาจารยยศพรธ  วรรชนะ เสนอวา การกําหนดภาระงานการนิเทศการสอน ซ่ึงขณะนี้มี

นักศึกษาเปนจํานวนมาก และนิเทศการสอนซ่ึงมีความแตกตางกับการนิเทศงานท่ัวไป โดยกรอบภาระงาน

กําหนดใหการนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูไดภาระงานสูงสุดไมเกิน ๗ ภาระงาน ดวยเหตุนี้ 

จึงเกิดความไมเทาเทียมระหวางอาจารยนิเทศท่ีตองนิเทศการสอนของนักศึกษาจํานวนแตกตางกัน รวมท้ัง

ภาระงานในการสอนรายวิชาท่ีเปนวิชาเอกหรือเปนวิชาชีพเฉพาะ มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเพ่ือเพ่ิมภาระ

งานใหกับอาจารย เนื่องจากอาจารยตองทุมเทเพ่ือการจัดการเรียนการสอนมากกวาวิชาการศึกษาท่ัวไป 



๕ 
 

  ในการนี้ประธานไดกลาวเสริมวา มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเพ่ือปรับเปลี่ยนเกณฑการ

พิจารณาภาระงานท่ีใชอยูในปจจุบัน เนื่องจากเกณฑดังกลาวใชมาเปนเวลานานและอาจจะไมสอดคลองกับ

บริบทของการปฏิบัติหนาท่ีของอาจารยในปจจุบัน 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ ใหประธานนําขอมูลเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

 

 ๖.๔ เรื่องปญหาการพิจารณาความดีความชอบ 

  อาจารยประพันธ  ขันติธีระกุล ไดหารือ เรื่องปญหาของการพิจารณาความดีความชอบ

ตามท่ีไดมีการรองเรียนและไดขอสรุปไปแลวนั้น  เราควรจะทําอยางไรเพ่ือปองกันไมใหเกิดปญหาในครั้ง

ตอไป ในการนี้ อาจารยบุญธง  วสุริย ไดอธิบายวาสาเหตุของการเกิดปญหาในครั้งนี้ คือ คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีไมปฏิบัติตามข้ันตอนการพิจารณาภาระงาน กลาวคือ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีได

ประกาศแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาภาระงาน แตเนื่องจากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไมมีเวลาใน

การพิจารณาภาระงานในครั้งนี้  การพิจารณาภาระงานจึงดําเนินการโดยผูบริหารของคณะคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเทานั้น  

  อาจารยไพรัช  ดํารงกิจถาวร ใหขอเสนอวา มหาวิทยาลัยควรออกหนังสือเวียนแจงไปยัง

คณะและหนวยงานตางๆ ใหปฏิบัติตามขอบังคับอยางเครงครัด เพ่ือไมใหผิดตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา ๑๕๗  

 

มติท่ีประชุม รับทราบ ใหประธานนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

 

 ๖.๕ สถานท่ีจอดรถยนต 

  อาจารยไพโรจน แกวเขียว สอบถามความคืบหนาเก่ียวกับเรื่องการจัดสถานท่ีจอดรถยนต

สําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

 

มติท่ีประชุม รับทราบ ใหประธานติดตามในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

 

 ๖.๖ เลขานุการแจงกําหนดการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘ ในวันท่ี 

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา  ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ 

พรรษา  มหาวชิราลงกรณ 

 

เลิกประชุม เวลา ๑๗.๑๐ น. 
 

  นางกฤติมา  ธณศักดิ์กุล 

 ผูจดรายงานการประชุม 

 


