รายงานการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘
วันพุธที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
-------------------------------------ผูมาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.

อาจารย ดร.บุญธง
อาจารยประพันธ
อาจารยไพโรจน
อาจารยไพรัช
อาจารยไกยสิทธิ์
อาจารยพิมพนารา
อาจารยไพโรจน
นางวงษเดือน
นางสาวนันทนภัส
นางรัตนา
อาจารยยศพรธ
นางยุวดี

วสุริย
ขันติธีระกุล
แกวเขียว
ดํารงกิจถาวร
อภิระติง
พิบูลจิระกานต
รมบารมี
กวยสกุล
ประสพสุข
ยังจิรวัฒนชัย
วรรชนะ
บุญรักษาศิริพงษ

ประธานกรรมการ
รองประธานฯ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ผูไมมาประชุม
๑. อาจารยจันทนา
๒. อาจารยวิไล
๓. อาจารยธิติรัตน

พงศสิทธิกาญจนา
ตาปะสี
รุงเจริญเกียรติ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผูเขารวมประชุม
๑. นายโอภาส

เขียววิชัย

คณะกรรมการศึกษาขอมูลและ
ขอดีขอเสียของการเปนมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐ

เริ่มประชุม
เวลา ๑๔.๐๐ น.
ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

๒
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ อาจารยประพันธ ขันติธีระกุล แจงเรื่องใหที่ประชุมทราบดังนี้
๑) ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ มีมติ
รับทราบเรื่องการซื้อที่ดินจํานวน ๓๐ ไร เพื่อจัดทําเปนศูนยนวัตกรรมทางเกษตร ซึ่งไดผานกระบวนการ
คนหาสถานที่ และไดผานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย หลังจากนั้นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
กลั่ น กรองฯ โดยจะใช ง บประมาณ ๔๔ ล า นบาท เนื้ อ ที่ ๓๐ ไร ติ ด กั บ ที่ ดิ น เดิ ม ของมหาวิ ท ยาลั ย
คณะกรรมการกลั่นกรองดานกฎหมายไดเสนอใหทบทวนวา จํานวนเงินงบประมาณ ๔๔ ลานบาท ควรจะ
ซื้อที่ดินไดประมาณ ๑๐๐ ไร ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงตั้งคณะทํางานเพื่อไปศึกษาเพิ่มเติม
๒) มหาวิทยาลัยยังคงนโยบายเรื่องการจายคาหนังสือและเอกสารประกอบการสอน สําหรับ
ปการศึกษา ๒๕๕๙ แตสําหรับปการศึกษาตอไปจะตองเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเรงรัดใหอาจารยเตรียมความพรอมในการจัดการเรียนการสอน
กอนเปดภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘
ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ จํานวน ๔ หนา เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ อาจารยประพันธ ขันติธีระกุล ขอสืบเนื่องเรื่องตางๆ ใหที่ประชุมทราบดังนี้
๑) การส ง เสริ ม การเลื่ อ นตํ า แหน ง ที่ สู ง ขึ้ น ของพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สายสนั บ สนุ น
มหาวิทยาลัยยังไมไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน
๒) เรื่องการปรับเพิ่มเงินเดือน ๘% สรุปวาในขณะนี้ยังไมไดรับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
สวนเรื่องการปรับขึ้นเงินเดือนรอยละ ๔ ใหกับพนักงานและลูกจางมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยมีมติ
อนุมัติเรียบรอยแลว ซึ่งขณะนี้อยูระหวางดําเนินการ
๓) เรื่ อ งการเลื่ อนไหลของเงิน เดือ นจากซี ๗ เป น ซี ๘ ของพนั กงานมหาวิ ท ยาลั ย สาย
สนับสนุน ไมสามารถทําไดเชนเดียวกับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ เนื่องจากตองยึดหลักเกณฑ
เดียวกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๓
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ เชิญรวมสัมมนาวิชาการและประชุมคณะกรรมการบริหาร ทปสท. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
ประธานแจงวา ที่ประชุมประธานสภาคณาจารยและขาราชการแหงประเทศไทย (ทปสท.)
กําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมตรัง
กรุงเทพมหานคร และไดเชิญใหคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ แนวทางการเตรียมความพรอมไปสูมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
ประธานขออนุญาตใหนายโอภาส เขียววิชัย คณะกรรมการศึกษาขอมูลและขอดีขอเสียของ
การเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ใหขอมูลของการเปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ
มติที่ประชุม เห็ น ชอบ รวบรวมข อ คิ ด เห็ น เพื่ อ เป น ข อ มู ล ประกอบการสร า งความเข า ใจในการเป น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐตอประชาคมตอไป
๕.๒ การศึกษาดูงานเพื่อรวบรวมขอมูลและขอดี-ขอเสีย ในมหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐ และ
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
อาจารยประพันธ ขันติธีระกุล เสนอที่ประชุมพิจารณาสถานที่สําหรับไปศึกษาดูงานเพื่อ
รวบรวมขอมูลและขอดี-ขอเสีย การเปนมหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
มติที่ประชุม เห็ น ชอบไปศึ ก ษาดู ง าน ณ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ และมหาวิทยาลัยนครพนม และมอบหมายใหเลขานุการกําหนดวันเวลาที่เหมาะสม
เพื่อไปศึกษาดูงาน
๕.๓ การขอหองปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ
อาจารย ป ระพั น ธ ขั น ติ ธี ร ะกุ ล เสนอที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาการขอห อ งปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ
มติที่ประชุม เห็นชอบ บันทึกแจงมหาวิทยาลัยเพื่อจัดหาหองสําหรับสภาคณาจารยและขาราชการ

๔
๕.๔ เสนอชื่อผูแทนสภาคณาจารยและขาราชการเพื่อเปนกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานัก
คอมพิวเตอร
ประธานแจ ง ว า มหาวิ ท ยาลั ย จะดํ า เนิ น การสรรหาผู อํ า นวยการสํ า นั ก คอมพิ ว เตอร
เนื่องจากผูอํานวยการครบวาระการดํารงตําแหนงฯ ซึ่งตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวย
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาผูอํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนย สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยาง
อื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๘(๓) กําหนดใหผูแทนสภาคณาจารยและขาราชการที่สภา
คณาจารยและขาราชการมอบหมาย จํานวนหนึ่งคน เปนกรรมการ ในการนี้ ขอใหที่ประชุมเสนอชื่อผูแทน
สภาคณาจารยจํานวนหนึ่งคนเพื่อเปนกรรมการสรรหาดังกลาว
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทมอบหมายใหอาจารยไกยสิทธิ์ อภิระติง เปนกรรมการสรรหา
ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร
ระเบียบวาระที่ ๖
เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ อาจารยไกยสิทธิ์ อภิระติง เสนอเรื่องความสามารถของเซิรฟเวอรของมหาวิทยาลัยในการ
รองรับการจัดการ LMS ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเซิรฟเวอรที่มีอยูในขณะนี้อาจจะไมสามารถรองรับขอมูลได
หากมหาวิทยาลัยมีนโยบายใหอาจารยทุกทานตองจัดทํา LMS ทุกรายวิชา
ในการนี้ อาจารยไพโรจน แกวเขียว เสนอวา มหาวิทยาลัยควรกําหนดภาระงานสําหรับผูที่
จัดทํา LMS ดวย
มติที่ประชุม เห็นชอบ ใหประธานนําขอมูลเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
๖.๒ อาจารยไพรัช ดํารงกิจถาวร เสนอที่ประชุมพิจารณาการบรรจุเรื่องปญหาการตีความ คําวา
“คณาจารยป ระจํา ” ลงในวาระเพื่อพิจารณา หากที่ป ระชุมมีขอมูลหรือขอกฎหมายที่ทําใหเขาใจและ
ยอมรับได จะหยุดดําเนินการตอในเรื่องดังกลาว หรือหากที่ประชุมเห็นชอบขอมูลตามที่ไดนํามาเสนอ
ขอใหสภาคณาจารยและขาราชการมีขอเสนอตอมหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
มติที่ประชุม เห็นชอบ ใหนําเสนอเรื่องปญหาการตีความบรรจุในวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
๖.๓ อาจารยยศพรธ วรรชนะ เสนอวา การกําหนดภาระงานการนิเทศการสอน ซึ่งขณะนี้มี
นักศึกษาเปนจํานวนมาก และนิเทศการสอนซึ่งมีความแตกตางกับการนิเทศงานทั่วไป โดยกรอบภาระงาน
กําหนดใหการนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูไดภาระงานสูงสุดไมเกิน ๗ ภาระงาน ดวยเหตุนี้
จึงเกิดความไมเทาเทียมระหวางอาจารยนิเทศที่ตองนิเทศการสอนของนักศึกษาจํานวนแตกตางกัน รวมทั้ง
ภาระงานในการสอนรายวิชาที่เปนวิชาเอกหรือเปนวิชาชีพเฉพาะ มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเพื่อเพิ่มภาระ
งานใหกับอาจารย เนื่องจากอาจารยตองทุมเทเพื่อการจัดการเรียนการสอนมากกวาวิชาการศึกษาทั่วไป

๕
ในการนี้ป ระธานได กล าวเสริมวา มหาวิทยาลัย ควรพิจารณาเพื่อปรับ เปลี่ยนเกณฑการ
พิจารณาภาระงานที่ใชอยูในปจจุบัน เนื่องจากเกณฑดังกลาวใชมาเปนเวลานานและอาจจะไมสอดคลองกับ
บริบทของการปฏิบัติหนาที่ของอาจารยในปจจุบัน
มติที่ประชุม เห็นชอบ ใหประธานนําขอมูลเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
๖.๔ เรื่องปญหาการพิจารณาความดีความชอบ
อาจารยประพันธ ขันติธีระกุล ไดหารือ เรื่องปญหาของการพิจารณาความดีความชอบ
ตามที่ไดมีการรองเรียนและไดขอสรุปไปแลวนั้น เราควรจะทําอยางไรเพื่อปองกันไมใหเกิดปญหาในครั้ง
ตอไป ในการนี้ อาจารยบุญธง วสุริย ไดอธิบายวาสาเหตุของการเกิดปญหาในครั้งนี้ คือ คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีไมปฏิบัติตามขั้นตอนการพิจารณาภาระงาน กลาวคือ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีได
ประกาศแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาภาระงาน แตเนื่องจากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไมมีเวลาใน
การพิ จ ารณาภาระงานในครั้ ง นี้ การพิ จ ารณาภาระงานจึ ง ดํ า เนิ น การโดยผู บ ริ ห ารของคณะคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเทานั้น
อาจารยไพรัช ดํารงกิจถาวร ใหขอเสนอวา มหาวิทยาลัยควรออกหนังสือเวียนแจงไปยัง
คณะและหนวยงานตางๆ ใหปฏิบัติตามขอบังคับอยางเครงครัด เพื่อไมใหผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๕๗
มติที่ประชุม รับทราบ ใหประธานนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
๖.๕ สถานที่จอดรถยนต
อาจารยไพโรจน แกวเขียว สอบถามความคืบหนาเกี่ยวกับเรื่องการจัดสถานที่จอดรถยนต
สําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มติที่ประชุม รับทราบ ใหประธานติดตามในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
๖.๖ เลขานุการแจงกําหนดการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ ในวันที่
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐
พรรษา มหาวชิราลงกรณ
เลิกประชุม

เวลา ๑๗.๑๐ น.
นางกฤติมา ธณศักดิ์กุล
ผูจดรายงานการประชุม

