
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
ครั้งที่  ๑/๒๕๕๙ 

วันพุธที่  ๒๐ มกราคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

-------------------------------------- 
 
ผู้มาประชุม 
 ๑. อาจารย์ ดร.บุญธง วสุริย์ ประธานกรรมการ 
 ๒. อาจารย์ไพโรจน์ แก้วเขียว กรรมการ  
 ๓. อาจารย์ไพรัช ด ารงกิจถาวร กรรมการ 
 ๔. อาจารย์ไกยสิทธิ์ อภิระติง กรรมการ 
 ๕. อาจารย์พิมพ์นารา พิบูลจิระกานต์ กรรมการ 
 ๖. อาจารย์ไพโรจน์ ร่มบารมี กรรมการ 
 ๗. นางวงษ์เดือน ก่วยสกุล กรรมการ 
 ๘. นางสาวนันท์นภัส ประสพสุข กรรมการ 
 ๙. นางรัตนา ยังจิรวัฒนชัย กรรมการ 
 ๑๐. อาจารย์ยศพรธ์ วรรชนะ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๑. นางกฤติมา ธณศักดิ์กุล ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑. อาจารย์ประพันธ์ ขันติธีระกุล รองประธาน ติดราชการ 
 ๒. อาจารย์จันทนา พงศ์สิทธิกาญจนา กรรมการ ติดราชการ 
 ๓. อาจารย์วิไล ตาปะสี กรรมการ ติดราชการ 
 ๔. อาจารย์ธิติรัตน์ รุ่งเจริญเกียรติ กรรมการ ติดราชการ 
 
เริ่มประชุม เวลา   ๑๓.๔๕  น. 
 ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ๑.๑ ประธานแจ้งว่า  เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 
ประจ าปี ๒๕๕๙  โดยในภาคกลางวันมีการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย ส่วนในภาคค่ าจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ รับประทานอาหารร่วมกัน การแสดงโชว์จาก
ตัวแทนบุคลากร การจับรางวัลของขวัญและสอยดาวจากผู้บริหาร และผู้ให้การสนับสนุนจากหน่วยงาน
ต่างๆ  ซึ่งบุคลากรที่มาร่วมงานได้จับรางวัลสอยดาวทุกคน และร่วมลุ้นรับรางวัลใหญ่  



๒ 
 

  เลขานุการให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้มอบรางวัล
สร้อยคอทองค าหนัก ๑ สลึง โดยใช้เงินส่วนตัวสนับสนุนรางวัลงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ในครั้งนี้ด้วย 
 ๑.๒ เลขานุการแจ้งว่า อาจารย์ไพรัช ด ารงกิจถาวร จ่ายเงินส่วนตัวจัดพวงหรีดเพ่ือเคารพศพ
นายนครชัย มุสิกุล และประธานจ่ายเงินส่วนตัวจัดพวงหรีดเพ่ือ เคารพศพนายพนา ฤกษ์ประทานชัย      
ในนามสภาคณาจารย์และข้าราชการ  ในการนี้ จึงขอหารือเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดพวงหรีด  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๘/๒๕๕๘ 
 ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จ านวน ๖ หน้า เพ่ือรับรองรายงานการประชุม 
 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยในหน้า ๔ ให้แก้ไขมติที่ประชุมจาก “.....ว่าด้วยสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ” เป็น “.....ว่าด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า” 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ ประธานสืบเนื่องเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
  ๓.๑.๑ สืบเนื่องระเบียบวาระ ๓.๒ เรื่องการขอห้องปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภา
คณาจารย์และข้าราชการว่า เนื่องจากจะมีการปรับปรุงชั้นล่างอาคารเอ ๑ มหาวิทยาลัยจึงให้โปรแกรมวิชา
คณิตศาสตร์และโปรแกรมวิชา ชีวอนามัย ย้ายไปใช้ห้องส านักงานชั้น ๔ เป็นส านักงานชั่วคราวก่อน และที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีมติมอบหมายให้อาจารย์การุณย์ ด่านประดิษฐ์ ด าเนินการ
จัดหาห้องปฏิบัติงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการใหม่ โดยอาจารย์การุณย์ ได้พิจารณาให้ใช้ห้องชั้น 
๗  ซึ่งได้พิจารณาแล้วไม่มีความเหมาะสมในการจัดท าเป็นห้องปฏิบัติงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ   
ในการนี้ จึงขอความคิดเห็นที่ประชุมว่า  เห็นควรเปลี่ยนจากชั้น ๔ เป็นชั้น ๗ หรือไม่   
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติยืนยันเป็นชั้น ๔ เนื่องจากอยู่ในบริบทและสภาพแวดล้อมที่เป็นหน่วยงาน 
หากมหาวิทยาลัยยืนยันให้ที่อ่ืนที่ไม่เหมาะสม และไม่เห็นความส าคัญ ให้ยกเลิกการจัดท าห้องปฏิบัติงาน
สภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 
  ๓.๑.๒ ให้น าระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่องโครงการและงบประมาณปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐  และ
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ เรื่องสวัสดิการของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไปสืบเนื่องในการประชุม
ครั้งต่อไป 
 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 



๓ 
 

 ๓.๒ อาจารย์ไพรัช ด ารงกิจถาวร สอบถามความคืบหน้าระเบียบวาระที่ ๓.๔ ว่า ได้น าเสนอเรื่อง
การปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
ประจ าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาหรือยัง และได้ข้อสรุปเป็นประการใด  
  ประธานให้ข้อมูลว่า เรื่องดังกล่าวยังไม่ได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย หลังจากเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา ประธานจะน าเสนอประเด็นข้อขัดแย้งเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้บริหารกับบุคลากร โดยให้อาจารย์
ไพรัช ด ารงกิจถาวร จัดเตรียมประกาศหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบในการชี้แจงต่อที่
ประชุมด้วย  
 
มติที่ประชุม รับทราบ   
    
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑ รายงานการศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
  ประธานแจ้งว่า ตามที่สภาคณาจารย์และข้าราชการไปศึกษาดูงานเพ่ือรวบรวมข้อมูลและ
ข้อดี-ข้อเสีย ในการเป็นมหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐ และมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ
มหาวิทยาลัยนครพนม ในระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งได้แบ่งกลุ่มท ารายงานการศึกษาดู
งาน โดยให้แต่ละกลุ่มน าเสนอที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบเป็นอย่างไร ความคิดเห็นในเชิงเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับเป็นอย่างไร หลังจากนั้นให้ที่ประชุมเลือกรูปแบบที่เหมาะสมเพ่ือน าไปจัดท ารายงาน
การศึกษาข้อมูลเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  ซึ่งรายงานดังกล่าวจะมี
องค์ประกอบดังนี้ 
  ๑) บทสรุปผู้บริหาร 
  ๒) บทสรุปจากการศึกษาดูงาน 
  ๓) บทสรุปจากการรับฟังผู้เชี่ยวชาญและนักกฎหมาย 
  ๔) บทสรุปข้อดีข้อเสียจากคณะกรรมการศึกษาข้อมูลและข้อดีข้อเสียในการเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
  ๕) ร่างกฎระเบียบเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในก ากับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
  นางสาวนันท์นภัส ประสพสุข ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นเริ่มออกนอกระบบ
ตั้งแต่ปี ๒๕๔๑ และผู้บริหารได้มองการไกลว่า จ านวนเงินที่มีอยู่จะต้องใช้ถึงเมื่อไร จึงขอเสนอแนะให้
ผู้บริหารดูงบประมาณท่ีจะใช้ในอนาคตข้างหน้าด้วย   
  ประธานมอบหมายอาจารย์ไพรัช ด ารงกิจถาวร ไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินไม่เต็ม 
๑.๗ น ามาเสนอที่ประชุมครั้งต่อไป  



๔ 
 

  เลขานุการให้ข้อมูลว่า จากการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยอันดับแรกจะต้อง
รายงานการศึกษาข้อมูลเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแจกให้ประชาคม
รับทราบใน ๔ องค์ประกอบ และอีกส่วนหนึ่งคือ ร่างข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หรืออาจท าเป็นตารางเชิง
เปรียบเทียบงานบุคลากร ข้อบังคับเกี่ยวกับบุคลากร ข้อบังคับเกี่ยวกับงบประมาณของมหาวิทยาลัย ถ้า
ออกนอกระบบแล้วอาจจะเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ หรือจะดูแนวทางของมหาวิทยาลัย
สวนดุสิตก็ได้ ล าดับที่ ๒ จัดเวทีให้ประชาคมได้มาเรียนรู้ข้อดีข้อเสียในการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
ล าดับที่ ๓ มหาวิทยาลัยจัดท าร่าง หลังจากมหาวิทยาลัยจัดท าร่างแล้ว มหาวิทยาลัยขอนแก่นหลีกเลี่ยงการ
ใช้ประชาพิจารณ์โดยใช้วิธีระดมความคิดเห็นแทน    
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมเลือกรูปแบบของมหาวิทยาลัยนครพนมและมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมอบให้ 
อาจารย์ไพรัช ด ารงกิจถาวร รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านงบประมาณและบุคลากรลงในตาราง โดยส่ง
ให้เลขานุการภายในต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๖.๑ เลขานุการแจ้งก าหนดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ในวันที่ 
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา  ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา  
มหาวชิราลงกรณ 
 

เลิกประชุม เวลา  ๑๒.๑๐ น. 
 

  นางกฤติมา  ธณศักดิ์กุล 
 ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 


