
รายงานการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ 

ครั้งท่ี  ๘/๒๕๕๘ 

วันพุธท่ี  ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๙.๓๐  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. อาจารยจันทนา พงศสิทธิกาญจนา กรรมการ 

 ๙. นางวงษเดือน กวยสกุล กรรมการ 

 ๑๐. นางสาวนันทนภัส ประสพสุข กรรมการ 

 ๑๑. นางรัตนา ยังจิรวัฒนชัย กรรมการ 

 ๑๒. อาจารยยศพรธ วรรชนะ กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๓. นางกฤติมา ธณศักดิ์กุล ผูชวยเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม 

 ๑. อาจารยวิไล ตาปะสี กรรมการ ติดราชการ 

 ๒. อาจารยธิติรัตน รุงเจริญเกียรติ กรรมการ ติดราชการ 
 

เริ่มประชุม เวลา   ๐๙.๔๐  น. 

 ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ ประธานแจงเรื่องใหท่ีประชุมทราบดังนี้ 

  ๑)  ตามท่ีท่ีประชุมประธานสภาคณาจารยและขาราชการแหงประเทศ (ทปสท.) กําหนดจัด

สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “อนาคตอุดมศึกษาไทยในยุคสมัยการปฏิรูป” และประชุมคณะกรรมการบริหาร 

ทปสท. ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ ในวันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร โดยมีกรรมการสภา

คณาจารยและขาราชการไปรวมประชุม จํานวน ๔ คน ไดแก อาจารย ดร.บุญธง วสุริย อาจารยประพันธ 

ขันติธีระกุล อาจารยไพรัช ดํารงกิจถาวร และอาจารยไพโรจน แกวเขียว หัวขอในการบรรยาย คือ 



๒ 

    ๑. “แนวคิด นโยบาย และทิศทางการปฏิรูปอุดมศึกษา” บรรยายโดย นางสาวอาภรณ           

แกนวงศ  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

   ๒.“อนาคตอุดมศึกษาไทยในยุคสมัยการปฏิรูป” บรรยายโดย รองศาสตราจารย ดร.สุมนต 

สกลไชย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี  ๗/๒๕๕๘ 
 ประธานขอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 

ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ จํานวน ๕ หนา เพ่ือรับรองรายงานการประชุม 
 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ 

เม่ือวันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยมีการแกไขในหนา ๓ คือ ใหแกไขคําวา “การมหาวิทยาลัยในสังกัดของ

รัฐ” เปน “การเปนมหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐ” 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ สืบเนื่อง วาระ ๕.๒ เรื่องการศึกษาดูงานเพ่ือรวบรวมขอมูลและขอดี-ขอเสีย ในการ

เปนมหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

  ประธานเสนอตอท่ีประชุมวา ไดกําหนดระยะเวลาในการไปศึกษาดูงานเพ่ือรวบรวมขอมูล

และขอดี-ขอเสีย ในการเปนมหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ณ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ และ

มหาวิทยาลัยนครพนม ในระหวางวันท่ี ๑๔-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ จึงขอหารือในความเหมาะสมของ

ระยะเวลาในการรวมไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ 

ในการนี้ มีคณาจารย ๓ ทาน แจงวาไมสามารถเขารวมการศึกษาดูงานได ไมสามารถไป 

ไดแก อาจารยพิมพนารา  พิบูลจิระกานต และอาจารยจันทนา  พงษสิทธิกาญจนา เนื่องจากมีภารกิจตอง

ไปเขารวมการอบรมการเขียนผลงานทางวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ และอาจารยไกยสิทธิ์  อภิระติง 

มีภารกิจในการเปนคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  ประธานมอบหมายใหเลขานุการดําเนินการ 
  
 ๓.๒ สืบเนื่อง วาระ ๕.๓ เรื่อง การขอหองปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภาคณาจารยและ

ขาราชการ  

  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบวา ไดทําบันทึกขอความถึงมหาวิทยาลัยเพ่ือขอหองปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ไปเรียบรอยแลว โดยมหาวิทยาลัยไดแจงวาไดจัดหาหอง

สําหรับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการไวท่ีอาคารมหาวชิราลงกรณ (อาคาร ๑๕ 

ชั้น) ชั้น ๔ ซ่ึงในขณะนี้อยูในข้ันตอนการเขียนแบบ 



๓ 

  ในการนี้ อาจารยประพันธ  ขันติธีระกุล ไดใหขอเสนอแนะวา ควรสงตัวแทนจากสภา

คณาจารยและขาราชการไปรวมใหขอเสนอแนะกับผูเขียนแบบ ท้ังนี้เพ่ือใหไดหองปฏิบัติงานท่ีสอดคลอง

กับความตองการใชงาน  
 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 
 ๓.๓ สืบเนื่อง วาระ ๕.๔ เรื่อง เสนอช่ือผูแทนสภาคณาจารยและขาราชการเพ่ือเปน

กรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร  

  ในคราวประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ วันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

ไดมีมติเปนเอกฉันทมอบหมายใหอาจารยไกยสิทธิ์ อภิระติง ไปเปนกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานัก

คอมพิวเตอร  

  ในการนี้ อาจารยไกยสิทธิ์ อภิระติง ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา ในระหวางนี้อยูใน

ชวงเวลาของการเปดรับสมัครไปจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน โดยกรรมการสรรหาจะทําการพิจารณา

คุณสมบัติของผูสมัครในวันท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ และใหผูสมัครนําเสนอวิสัยทัศนตอคณะกรรมการ

คัดเลือกในวันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘  

 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

 ๓.๔ อาจารยไพรัช ดํารงกิจถาวร สืบเนื่องระเบียบวาระท่ี ๖.๒ เรื่องปญหาการตีความขอ

กฎหมาย คําวา “คณาจารยประจํา” วา ผูดํารงตําแหนงรองคณบดี รองหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยาง

อ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ มีสิทธิเลือกตั้งหรือรับเลือกตั้งเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย

ประจําไดหรือไมได โดยมีขอสังเกตดังนี้ 

  ๑) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มีเจตนารมณใหสภามหาวิทยาลัย

ประกอบดวยกรรมการจากหลายภาคสวน รวมถึงตัวแทนผูดํารงตําแหนงบริหารมหาวิทยาลัย จํานวน ๔ 

คน และฝายคณาจารยประจําจํานวน ๔ คน 

  ๒) ตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหารไมไดมีท่ีมาจากผูดํารง

ตําแหนงรองคณบดี 

  ๓) พระราชบัญญัติฯ ใหอํานาจแตละมหาวิทยาลัยออกแบบคุณสมบัติของกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําดวยตนเอง ดังนั้น ดังนั้น จึงขอเสนอแนวทางการแกไขขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัย

จากคณาจารยประจํา พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามแนวทางการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

วาดวยสภาคณาจารยและขาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้  

   - บัญญัติเพ่ิมคํานิยาม คําวา “ตําแหนงประเภทผูบริหาร” ในขอบังคับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย

ประจํา เชนเดียวกับขอ ๔ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยสภาคณาจารยและขาราชการ 



๔ 

   - บัญญัติเพ่ิมคุณสมบัติกรรมการในขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวย

คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา เชนเดียวกับขอ 

๗ (๓) ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยสภาคณาจารยและขาราชการ ความวา “ตองไม

เปนตําแหนงประเภทผูบริหารในมหาวิทยาลัย” 

   ท้ังนี้ การแกไขเพ่ิมเติมคุณสมบัติกรรมการท้ังสองสภาอันเปนตัวแทนคณาจารย

เหมือนกัน ถือกําเนิดจากกฎหมายฉบับเดียวกัน จะนําไปสูความเปนเอกภาพ ชวยลดความขัดแยงและ

ความสับสนในขอกฎหมาย 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหมหาวิทยาลัยปรับปรุงแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม วาดวยสภาคณาจารยและขาราชการ 
 

 ๓.๕ อาจารยไพโรจน แกวเขียว สืบเนื่องระเบียบวาระท่ี ๖.๕ เรื่องปญหาเก่ียวกับการจอดรถยนต

บริเวณหนาอาคารหองประชุมสัตตบงกช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และนางรัตนา ยังจิรวัฒนชัย เสนอให

มหาวิทยาลัยทําสัญลักษณท่ีจอดรถสําหรับคนพิการใหชัดเจน 

  ประธานใหขอมูลวา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจะปรับเปลี่ยนระบบรักษาความปลอดภัย

โดยการจะจางทหารผานศึก ซ่ึงขณะนี้อยูในระหวางดําเนินการ 
   
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ เชิญรวมสัมมนาทางวิชาการและประชุมสามัญประจําป ทปสท. ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ 

  ประธานแจงวา ท่ีประชุมประธานสภาคณาจารยและขาราชการแหงประเทศไทย (ทปสท.) 

กําหนดจัดสัมมนาทางวิชาการ ในหัวขอ “ธรรมาภิบาล : หัวใจของการปฏิรูปอุดมศึกษา” และประชุม

สามัญประจําป ทปสท. ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ ในวันท่ี ๒๖ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม  ในการนี้ ไดมอบหมายใหอาจารยประพันธ ขันติธีระกุล เขารวมสัมมนาทาง

วิชาการและประชุมสามัญดังกลาว  
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

 ๔.๒ การรองเรียนของบุคลากร เรื่อง การหักเงิน ๑ เปอรเซ็นต จากนักวิจัย 

  ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบ เรื่อง การรองเรียนของบุคลากร เรื่องการหักเงิน ๑ 

เปอรเซ็นต เสมือนวาผูวิจัยเปนผูรับจางใหมหาวิทยาลัย  

  นางรัตนา ยังจิรวัฒนชัย ไดอธิบายวา มหาวิทยาลัยไดหารือกับสรรพากรวา มหาวิทยาลัย

จําเปนตองหักภาษี ณ ท่ีจาย ๑ เปอรเซ็นต ของเงินท่ีจายไป ตามมาตรา ๕๐ (๔) ในฐานะผูจายเงินหรือไม 

ซ่ึงสรรพากรยืนยันวาตองหักไวตามกฎหมาย แตเนื่องจากอาจารยผูรับทุนไมเคยถูกหักเงินในลักษณะนี้มา

กอน จึงรูสึกวาไมเปนธรรม เพราะการวิจัยเปนภาระงานในหนาท่ีของอาจารย ซ่ึงอาจารยไมไดรับเงิน



๕ 

คาตอบแทน จึงไมสมควรหักเงิน ๑ เปอรเซ็นต อาจารยจึงไมมีคาตอบแทนในโครงการ ในประเด็นนี้ 

มหาวิทยาลัยกําลังหารือกับสรรพากรวามหาวิทยาลัยตองบริหารจัดการภายในอยางไร เพ่ือไมใหการรับเงิน

วิจัยของอาจารยเปนการรับเงินโดยตัวของอาจารยเพียงคนเดียว เนื่องจากเปนเงินท่ีเขาเกณฑท่ีพึงประเมิน

ตามท่ีกรมสรรพากรกําหนดไว สรรพากรตีความวา การทํางานวิจัยเปนการจางใหทํางาน นักวิจัยถูกมองวา

มีรายได จึงตองมีการหักภาษี แตในสวนนักวิจัย (ผูมีรายได) จะตองยื่นภาษี ภงด. ๙๐ ซ่ึง ภงด. ๙๐  ๔๐

(๘) จะใหเงินท่ีไดรับเพ่ือการวิจัยเปนเครดิตคาใชจาย สมมุติวา อาจารยไดรับเงินเพ่ือทํางานวิจัย 

๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท และถูกหัก ๑% แตในความเปนจริงแลวอาจารยไมไดรับคาตอบแทนเลย ดังนั้น เม่ือ

อาจารยใสรายได ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท และใสคาใชจาย ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หักลบกัน) อาจารยจึงมีรายได

จากงานวิจัยนั้นๆ เทากับ ๐ บาท  

  สําหรับการยื่นภาษีของอาจารย โดยปกติจะยื่นภาษี ภงด. ๙๑ คือ มีรายได เงินเดือน กับ

คาตอบแทน เรียกวา รายได ตามมาตรา ๔๐ (๑) หรือ (๒) เพียงอยางเดียว  แตเงินท่ีไดรับเพ่ือทํางานวิจัย

จะแยกเปนประเภทอีกหนึ่ง กรณีท่ีอาจารยรับเงินคนเดียว และทํางานวิจัยนั้นคนเดียว เงินท่ีไดรับเพ่ือ

ทํางานวิจัยนั้นจะถูกรวมเขากับเงินเดือน แตกรณีท่ีอาจารยรับเงินคนเดียว และทํางานวิจัยนั้นเปนหมูคณะ 

จึงตองมีคาใชจายในการบริหารจัดการงานวิจัยมาก เงินท่ีไดรับเพ่ือทํางานวิจัยนั้นจะถูกจัดอยูในประเภท

เงินไดอ่ืนๆ ตามมาตรา ๔๐ (๘)  
    

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ โครงสรางการบริหารจัดการและเปาหมายของสภาคณาจารยและขาราชการป ๒๕๕๘ – 

๒๕๖๐ 

  ประธานเสนอท่ีประชุมพิจารณาโครงสรางการบริหารจัดการและเปาหมายของสภา

คณาจารยและขาราชการป ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ 

  อาจารยไพโรจน รมบารมี เสนอวา กอนครบวาระการดํารงตําแหนงกรรมการสภา

คณาจารยและขาราชการ ควรจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานสภาคณาจารยและขาราชการดวย 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบโครงสรางการบริหารจัดการและเปาหมายของสภาคณาจารยและขาราชการป 

๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ และปรับปรุงใหมีความเหมาะสม  ท้ังนี้ แตงตั้งคณะกรรมการดานตางๆ ดังนี้ 
 

ประเด็น ผูรับผิดชอบ 

๑) ดานการพิทักษผลประโยชน 

 

๑. อาจารยพิมพนารา 

๒. อาจารยจันทนา 

๓. อาจารยวิไล 

๔. อาจารยฐิติรัตน 

พิบูลจิระกานต 

พงศสิทธิกาญจนา 

ตาปะสี 

รุงเจริญเกียรติ 

๒) ดานการเสริมสรางศักยภาพ ๑. นางวงษเดือน 

๒. นางสาวนันทนภัส 

๓. นางรัตนา 

กวยสกุล 

ประสพสุข 

ยังจิรวัฒนชัย 



๖ 

ประเด็น ผูรับผิดชอบ 

๓. ดานการตรวจสอบ ๑. อาจารยไกยสิทธิ์ 

๒. อาจารยไพรัช 

อภิระติง 

ดํารงกิจถาวร 

๔. ดานการประชาสัมพันธ ๑. อาจารยประพันธ 

๒. อาจารยไพโรจน 

๓. อาจารยไพโรจน 

ขันติธีระกุล 

รมบารมี 

แกวเขียว 
 

 ๕.๒ โครงการและงบประมาณป ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ 

  เลขานุการแจงวา  ขอใหคณะกรรมการในดานตางๆ นําเสนอโครงการและงบประมาณป 

๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ในการประชุมครั้งตอไป 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 
  

 ๕.๓ สวัสดิการของคณาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

  ประธานขอใหคณะกรรรมการสภาคณาจารยและขาราชการนําเสนอประเด็นเรื่องสวัสดิการ

ของคณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และนํามาสืบเนื่องในการประชุมครั้งตอไป 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  

 ๖.๑ เลขานุการแจงกําหนดการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘ ในวันท่ี 

๒๓  ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา  ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา  

มหาวชิราลงกรณ 
 

เลิกประชุม เวลา  ๑๒.๑๐ น. 
 

  นางกฤติมา  ธณศักดิ์กุล 

 ผูจดรายงานการประชุม 

 

 

 

 


