รายงานการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘
วันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
--------------------------------------

ผูมาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

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

ผูไมมาประชุม
๑. อาจารยวิไล
๒. อาจารยธิติรัตน

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

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

ตาปะสี
รุงเจริญเกียรติ

กรรมการ
กรรมการ

ติดราชการ
ติดราชการ

เริ่มประชุม
เวลา ๐๙.๔๐ น.
ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ ประธานแจงเรื่องใหที่ประชุมทราบดังนี้
๑) ตามที่ที่ประชุมประธานสภาคณาจารยและขาราชการแหงประเทศ (ทปสท.) กําหนดจัด
สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “อนาคตอุดมศึกษาไทยในยุคสมัยการปฏิรูป” และประชุมคณะกรรมการบริหาร
ทปสท. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ในวันที่ 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. “แนวคิ ด นโยบาย และทิศทางการปฏิ รูปอุดมศึกษา” บรรยายโดย นางสาวอาภรณ
แกนวงศ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๒.“อนาคตอุดมศึกษาไทยในยุคสมัยการปฏิรูป” บรรยายโดย รองศาสตราจารย ดร.สุมนต
สกลไชย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘
ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ จํานวน ๕ หนา เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยมีการแกไขในหนา ๓ คือ ใหแกไขคําวา “การมหาวิทยาลัยในสังกัดของ
รัฐ” เปน “การเปนมหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐ”
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ สืบเนื่อง วาระ ๕.๒ เรื่องการศึกษาดูงานเพื่อรวบรวมขอมูลและขอดี-ขอเสีย ในการ
เปนมหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ไดกําหนดระยะเวลาในการไปศึกษาดูงานเพื่อรวบรวมขอมูล
และขอดี-ขอเสีย ในการเปนมหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ และ
มหาวิ ทยาลั ย นครพนม ในระหว า งวั น ที่ ๑๔-๑๘ ธัน วาคม ๒๕๕๘ จึงขอหารือในความเหมาะสมของ
ระยะเวลาในการรวมไปศึกษาดูงานในครั้งนี้
ในการนี้ มีคณาจารย ๓ ทาน แจงวาไมสามารถเขารวมการศึกษาดูงานได ไมสามารถไป
ไดแก อาจารยพิมพนารา พิบูลจิระกานต และอาจารยจันทนา พงษสิทธิกาญจนา เนื่องจากมีภารกิจตอง
ไปเขารวมการอบรมการเขียนผลงานทางวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ และอาจารยไกยสิทธิ์ อภิระติง
มีภารกิจในการเปนคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร
มติที่ประชุม รับทราบ ประธานมอบหมายใหเลขานุการดําเนินการ
๓.๒
ขาราชการ

สืบเนื่อง วาระ ๕.๓ เรื่อง การขอหองปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภาคณาจารยและ

ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา ไดทําบันทึกขอความถึงมหาวิทยาลัยเพื่อขอหองปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ไปเรียบรอยแลว โดยมหาวิทยาลัยไดแจงวาไดจัดหาหอง
สําหรับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการไวที่อาคารมหาวชิราลงกรณ (อาคาร ๑๕
ชั้น) ชั้น ๔ ซึ่งในขณะนี้อยูในขั้นตอนการเขียนแบบ

๓
ในการนี้ อาจารยประพันธ ขันติธีระกุล ไดใหขอเสนอแนะวา ควรสงตัวแทนจากสภา
คณาจารยและขาราชการไปรวมใหขอเสนอแนะกับผูเขียนแบบ ทั้งนี้เพื่อใหไดหองปฏิบัติงานที่สอดคลอง
กับความตองการใชงาน
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๓ สื บ เนื่ อ ง วาระ ๕.๔ เรื่ อ ง เสนอชื่ อ ผูแ ทนสภาคณาจารยแ ละข า ราชการเพื่ อเป น
กรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร
ในคราวประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘
ไดมีมติเปนเอกฉันทมอบหมายใหอาจารยไกยสิทธิ์ อภิระติง ไปเปนกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานัก
คอมพิวเตอร
ในการนี้ อาจารย ไกยสิ ท ธิ์ อภิ ร ะติ ง ได แ จ งให ที่ ป ระชุ ม ทราบว า ในระหว า งนี้ อ ยู ใ น
ช ว งเวลาของการเป ดรั บ สมั ครไปจนถึ งสิ้น เดือนพฤศจิกายน โดยกรรมการสรรหาจะทําการพิจ ารณา
คุ ณสมบั ติ ข องผู ส มั ครในวั น ที่ ๒ ธั น วาคม ๒๕๕๘ และใหผูส มัครนําเสนอวิสัย ทั ศนตอคณะกรรมการ
คัดเลือกในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๔ อาจารย ไพรั ช ดํ า รงกิ จ ถาวร สืบ เนื่ อ งระเบีย บวาระที่ ๖.๒ เรื่อ งป ญ หาการตี ความข อ
กฎหมาย คําวา “คณาจารยประจํา” วา ผูดํารงตําแหนงรองคณบดี รองหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยาง
อื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ มีสิทธิเลือกตั้งหรือรับเลือกตั้งเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย
ประจําไดหรือไมได โดยมีขอสังเกตดังนี้
๑) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มีเจตนารมณใหสภามหาวิทยาลัย
ประกอบดวยกรรมการจากหลายภาคสวน รวมถึงตัวแทนผูดํารงตําแหนงบริหารมหาวิทยาลัย จํานวน ๔
คน และฝายคณาจารยประจําจํานวน ๔ คน
๒) ตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหารไมไดมีที่มาจากผูดํารง
ตําแหนงรองคณบดี
๓) พระราชบัญญัติฯ ใหอํานาจแตละมหาวิทยาลัยออกแบบคุณสมบัติของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารยป ระจําด วยตนเอง ดังนั้น ดังนั้น จึงขอเสนอแนวทางการแกไขขอบังคั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารยประจํา พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามแนวทางการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วาดวยสภาคณาจารยและขาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้
- บัญญัติเพิ่มคํานิยาม คําวา “ตําแหนงประเภทผูบริหาร” ในขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย
ประจํา เชนเดียวกับขอ ๔ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยสภาคณาจารยและขาราชการ

๔
- บัญญัติเพิ่มคุณสมบัติกรรมการในขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวย
คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา เชนเดียวกับขอ
๗ (๓) ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยสภาคณาจารยและขาราชการ ความวา “ตองไม
เปนตําแหนงประเภทผูบริหารในมหาวิทยาลัย”
ทั้งนี้ การแก ไขเพิ่ มเติมคุณสมบัติกรรมการทั้งสองสภาอัน เปน ตัว แทนคณาจารย
เหมือนกัน ถือกําเนิดจากกฎหมายฉบับเดียวกัน จะนําไปสูความเปนเอกภาพ ชวยลดความขัดแยงและ
ความสับสนในขอกฎหมาย
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเปน เอกฉันทใหมหาวิทยาลัย ปรับ ปรุงแกไขขอบังคับ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ
นครปฐม วาดวยสภาคณาจารยและขาราชการ
๓.๕ อาจารยไพโรจน แกวเขียว สืบเนื่องระเบียบวาระที่ ๖.๕ เรื่องปญหาเกี่ยวกับการจอดรถยนต
บริเวณหนาอาคารหองประชุมสัตตบงกช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และนางรัตนา ยังจิรวัฒนชัย เสนอให
มหาวิทยาลัยทําสัญลักษณที่จอดรถสําหรับคนพิการใหชัดเจน
ประธานใหขอมูลวา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจะปรับเปลี่ยนระบบรักษาความปลอดภัย
โดยการจะจางทหารผานศึก ซึ่งขณะนี้อยูในระหวางดําเนินการ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ เชิญรวมสัมมนาทางวิชาการและประชุมสามัญประจําป ทปสท. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
ประธานแจงวา ที่ประชุมประธานสภาคณาจารยและขาราชการแหงประเทศไทย (ทปสท.)
กําหนดจัดสัมมนาทางวิชาการ ในหัวขอ “ธรรมาภิบาล : หัวใจของการปฏิรูปอุดมศึกษา” และประชุม
สามัญประจําป ทปสท. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๖ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ในการนี้ ไดมอบหมายใหอาจารยประพันธ ขันติธีระกุล เขารวมสัมมนาทาง
วิชาการและประชุมสามัญดังกลาว
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๒ การรองเรียนของบุคลากร เรื่อง การหักเงิน ๑ เปอรเซ็นต จากนักวิจัย
ประธานได แจ ง ให ที่ป ระชุม ทราบ เรื่ อง การร องเรี ย นของบุค ลากร เรื่อ งการหักเงิน ๑
เปอรเซ็นต เสมือนวาผูวิจัยเปนผูรับจางใหมหาวิทยาลัย
นางรัตนา ยังจิรวัฒนชัย ไดอธิบายวา มหาวิทยาลัยไดหารือกับสรรพากรวา มหาวิทยาลัย
จําเปนตองหักภาษี ณ ที่จาย ๑ เปอรเซ็นต ของเงินที่จายไป ตามมาตรา ๕๐ (๔) ในฐานะผูจายเงินหรือไม
ซึ่งสรรพากรยืนยันวาตองหักไวตามกฎหมาย แตเนื่องจากอาจารยผูรับทุนไมเคยถูกหักเงินในลักษณะนี้มา
กอน จึงรูสึกวาไมเปนธรรม เพราะการวิจัยเปนภาระงานในหนาที่ของอาจารย ซึ่งอาจารยไมไดรับเงิน

๕
คาตอบแทน จึงไมสมควรหักเงิน ๑ เปอรเซ็นต อาจารยจึงไมมีคาตอบแทนในโครงการ ในประเด็นนี้
มหาวิทยาลัยกําลังหารือกับสรรพากรวามหาวิทยาลัยตองบริหารจัดการภายในอยางไร เพื่อไมใหการรับเงิน
วิจัยของอาจารยเปนการรับเงินโดยตัวของอาจารยเพียงคนเดียว เนื่องจากเปนเงินที่เขาเกณฑที่พึงประเมิน
ตามที่กรมสรรพากรกําหนดไว สรรพากรตีความวา การทํางานวิจัยเปนการจางใหทํางาน นักวิจัยถูกมองวา
มีรายได จึงตองมีการหักภาษี แตในสวนนักวิจัย (ผูมีรายได) จะตองยื่นภาษี ภงด. ๙๐ ซึ่ง ภงด. ๙๐ ๔๐
(๘) จะให เ งิ น ที่ ไ ด รั บ เพื่ อ การวิ จั ย เป น เครดิ ต ค า ใช จ า ย สมมุ ติ ว า อาจารย ไ ด รั บ เงิ น เพื่ อ ทํ า งานวิ จั ย
๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท และถูกหัก ๑% แตในความเปนจริงแลวอาจารยไมไดรับคาตอบแทนเลย ดังนั้น เมื่อ
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 แตเงินที่ไดรับเพื่อทํางานวิจัย
จะแยกเปนประเภทอีกหนึ่ง กรณีที่อาจารยรับเงินคนเดียว และทํางานวิจัยนั้นคนเดียว เงินที่ไดรับเพื่อ
ทํางานวิจัยนั้นจะถูกรวมเขากับเงินเดือน แตกรณีที่อาจารยรับเงินคนเดียว และทํางานวิจัยนั้นเปนหมูคณะ
จึงตองมีคาใชจายในการบริหารจัดการงานวิจัยมาก เงินที่ไดรับเพื่อทํางานวิจัยนั้นจะถูกจัดอยูในประเภท
เงินไดอื่นๆ ตามมาตรา ๔๐ (๘)
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ โครงสรางการบริหารจัดการและเปาหมายของสภาคณาจารยและขาราชการป ๒๕๕๘ –
๒๕๖๐
ประธานเสนอที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาโครงสร า งการบริ ห ารจั ด การและเป า หมายของสภา
คณาจารยและขาราชการป ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
อาจารย ไ พโรจน ร ม บารมี เสนอว า ก อ นครบวาระการดํ า รงตํ า แหน ง กรรมการสภา
คณาจารยและขาราชการ ควรจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานสภาคณาจารยและขาราชการดวย
มติที่ประชุม เห็นชอบโครงสรางการบริหารจัดการและเปาหมายของสภาคณาจารยและขาราชการป
๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ และปรับปรุงใหมีความเหมาะสม ทั้งนี้ แตงตั้งคณะกรรมการดานตางๆ ดังนี้
ประเด็น
๑) ดานการพิทักษผลประโยชน

๒) ดานการเสริมสรางศักยภาพ

ผูรับผิดชอบ
๑. อาจารยพิมพนารา พิบูลจิระกานต
๒. อาจารยจันทนา
พงศสิทธิกาญจนา
๓. อาจารยวิไล
ตาปะสี
๔. อาจารยฐิติรัตน
รุงเจริญเกียรติ
๑. นางวงษเดือน
กวยสกุล
๒. นางสาวนันทนภัส ประสพสุข
๓. นางรัตนา
ยังจิรวัฒนชัย

๖
ประเด็น
๓. ดานการตรวจสอบ
๔. ดานการประชาสัมพันธ

ผูรับผิดชอบ
๑. อาจารยไกยสิทธิ์
อภิระติง
๒. อาจารยไพรัช
ดํารงกิจถาวร
๑. อาจารยประพันธ
ขันติธีระกุล
๒. อาจารยไพโรจน
รมบารมี
๓. อาจารยไพโรจน
แกวเขียว

๕.๒ โครงการและงบประมาณป ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐
เลขานุการแจงวา ขอใหคณะกรรมการในดานตางๆ นําเสนอโครงการและงบประมาณป
๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ในการประชุมครั้งตอไป
มติที่ประชุม เห็นชอบ
๕.๓ สวัสดิการของคณาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประธานขอใหคณะกรรรมการสภาคณาจารยและขาราชการนําเสนอประเด็นเรื่องสวัสดิการ
ของคณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และนํามาสืบเนื่องในการประชุมครั้งตอไป
มติที่ประชุม เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ ๖
เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ เลขานุการแจงกําหนดการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ ในวันที่
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา
มหาวชิราลงกรณ
เลิกประชุม

เวลา ๑๒.๑๐ น.
นางกฤติมา ธณศักดิ์กุล
ผูจดรายงานการประชุม

