รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
วันพุธที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
-------------------------------------ผู้มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.

อาจารย์ ดร.บุญธง
อาจารย์ประพันธ์
อาจารย์ไพโรจน์
อาจารย์ไกยสิทธิ์
อาจารย์พิมพ์นารา
อาจารย์ไพโรจน์
อาจารย์จันทนา
อาจารย์วิไล
นางวงษ์เดือน
นางสาวนันท์นภัส
นางกฤติมา

ผู้ไม่มาประชุม
๑. อาจารย์ไพรัช
๒. อาจารย์ ดร.ธิติรัตน์
๓. นางรัตนา
๔. อาจารย์ยศพรธ์

วสุริย์
ขันติธีระกุล
แก้วเขียว
อภิระติง
พิบูลจิระกานต์
ร่มบารมี
พงษ์สิทธิกาญจนา
ตาปะสี
ก่วยสกุล
ประสพสุข
ธณศักดิ์กุล

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ดารงกิจถาวร
รุ่งเจริญเกียรติ
ยังจิรวัฒนชัย
วรรชนะ

กรรมการ ติดราชการ
กรรมการ ติดราชการ
กรรมการ ลาป่วย
กรรมการ ติดราชการ
และเลขานุการ

เริ่มประชุม
เวลา ๐๙.๑๐ น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานแจ้งว่า ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๙
ได้มอบหมายให้ อาจารย์ประพันธ์ ขันติธีระกุล รองประธาน เข้าร่วมประชุมแทน และขอให้รายงานให้
ที่ประชุมทราบดังนี้
๑) ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙) พร้อมทั้งอนุมัติการรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
จานวน ๔๐ คน
๒) ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติให้ความเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่า
ด้ว ยภาระงานทางวิช าการของผู้ ดารงตาแหน่ง อาจารย์ ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ

๒
ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และติดตามเรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการคานวณชั่วโมงของผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มอบหมายให้สภาคณาจารย์และ
ข้าราชการไปดาเนินการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียก่อนมีการประกาศใช้ โดยนาเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาในการประชุมครั้งนี้
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ จานวน ๕ หน้า เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ประธานสืบเนื่องระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่องการขอห้องปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภา
คณาจารย์และข้าราชการว่า มหาวิทยาลัยยังไม่ได้สรุปให้ใช้ห้องไหน
อาจารย์ประพันธ์ ขันติธีระกุล ให้ข้อมูลว่าได้ป ระสานเรื่องห้องปฏิบัติงานสภาคณาจารย์
และข้าราชการแล้ว โดยมหาวิทยาลัยอนุญาตให้ใช้ห้องเรียนชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา
มหาวชิราลงกรณ ซึง่ จะต้องปรับปรุงเป็นห้องปฏิบัติงานต่อไป
ประธานมอบให้อาจารย์ประพันธ์ ขันติธีระกุล อาจารย์ไพโรจน์ ร่มบารมี อาจารย์ไพโรจน์
แก้วเขียว อาจารย์วิไล ตาปะสี และนางรัตนา ยังจิรวัฒนชัย ดาเนินการกาหนดรูปแบบห้องปฏิ บัติงาน
คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ อาจารย์ประพันธ์ ขันติธีระกุล แจ้งว่าอธิการบดีอนุญาตให้สภาคณาจารย์และข้าราชการ
ตัดชุดสูท โดยให้ใช้งบประมาณคนละไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท ซึ่งได้ประสานร้านตัดสูทแล้ว แต่ร้านมีงาน
ค่อนข้างเยอะจึงไม่สามารถรับงานได้ ในการนี้ ขอให้ที่ประชุมแนะนาร้านตัดชุดสูทใหม่
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบให้นางสาวนันท์นภัส ประสพสุข ติดต่อร้านตัดสูท อาจารย์ไพโรจน์
แก้วเขียว รับผิดชอบการเลือกเนื้อผ้าและสี และอาจารย์ประพันธ์ ขันติธีระกุล ดูแลเรื่องงบประมาณการ
ตัดสูท
๔.๒ อาจารย์จันทนา พงศ์สิทธิกาญจนา แจ้งเรื่องสถานที่จอดรถภายในมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอ
สาหรับบุคลากรและนักศึกษา

๓
มติที่ประชุม

ประธานรับไปเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคานวณชั่วโมง
ของผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๙
ประธานแจ้งว่า ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์
๒๕๕๙ ให้ความเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยภาระงานทางวิชาการของผู้ดารง
ตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และมหาวิทยาลัย
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานภาระงานขั้นต่าในฐานะอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม เพื่อจัดทาร่างประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคานวณชั่วโมงของผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยคณะกรรมการฯ ได้ น าร่ า งประกาศดั ง กล่ า วเสนอที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ และที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยมีมติมอบให้สภาคณาจารย์และข้าราชการไปดาเนินการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วน
ได้เสียก่อนมีการประกาศใช้ ในการนี้ จึงขอให้ที่ประชุมเสนอแนวทางและวิธีการดาเนินการดังกล่าว
ที่ประชุมอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง โดยสรุปให้จัดทาแบบสอบถามเพื่อรับฟังความคิดเห็น
จากบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยให้นารายละเอียดใน (ร่าง) ประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการคานวณชั่วโมงของผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงในแบบสอบถามด้วย พร้อมทั้งให้
ติดตามตรวจสอบการรับ และส่งข้อมูลแบบสอบถามตามรูปแบบการประเมินมหาวิทยาลัยและประเมิน
คณบดี
โดยแบ่งประเด็นความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) ฝ่ายกาหนดรูปแบบแบบสอบถาม
- อาจารย์ไพโรจน์ แก้วเขียว
- อาจารย์ไพโรจน์ ร่มบารมี
๒) ฝ่ายแจกแบบสอบถาม รวบรวมและติดตามข้อมูล
- นางวงษ์เดือน ก่วยสกุล
- นางสาวนันท์นภัส ประสพสุข
- นางรัตนา ยังจิรวัฒนชัย
- ผู้ช่วยเลขานุการ
๓) ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม
- อาจารย์ ดร.บุญธง วสุริย์
- อาจารย์ประพันธ์ ขันติธีระกุล
- อาจารย์ไกยสิทธิ์ อภิระติง
- อาจารย์ไพรัช ดารงกิจถาวร
- อาจารย์ยศพรธ์ วรรชนะ
๔) ฝ่ายจัดทารูปเล่มรายงาน
- อาจารย์พิมพ์นารา พิบูลจิระกานต์
- อาจารย์วิไล ตาปะสี
- อาจารย์จันทนา พงศ์สิทธิกาญจนา

๔
- ผู้ช่วยเลขานุการ
๕) ดาเนินการนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
- อาจารย์ ดร.บุญธง วสุริย์
- อาจารย์ไกยสิทธิ์ อภิระติง
มติที่ประชุม เห็ น ชอบให้ จั ด ท าแบบสอบถามเพื่ อ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น จากบุ ค ลากรสายวิ ช าการของ
มหาวิทยาลัย และมอบผู้ช่วยเลขานุการพิมพ์หนังสือให้ประธานลงนาม และส่งหนังสือไปยังทุกคณะพร้อม
แนบแบบสอบถาม ร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคานวณชั่วโมง
ของผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๙ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยภาระงาน
ทางวิชาการของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.
๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ ๖
เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ นางวงษ์เดือน ก่วยสกุล แจ้งว่าได้รับการร้องเรียนเรื่องไม่สะดวกในการติดต่อ โทรศัพท์
หมายเลข ๐๓๔-๑๐๙๓๐๐ เนื่ องจากมีเพียงหมายเลขเดียว จึงทาให้ ผู้ ติดต่อรายอื่น ไม่สามารถติดต่อ
มหาวิทยาลัยในช่วงเวลาเดียวกันได้ และพบปัญหาเรื่องการจากัดเวลาในการใช้โทรศัพท์สายนอก ซึ่งทาให้
การติดต่อประสานงานไม่ต่อเนื่อง
อาจารย์ไพโรจน์ ร่มบารมี ให้ข้อมูลว่า ขณะนี้ได้ปรับปรุงแก้ไขระบบเรียบร้อยแล้ว และ
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
๖.๒ อาจารย์ประพันธ์ ขันติธีระกุล แจ้งข้อร้องเรียนของนักศึกษาว่า สานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนได้ย้ายไปอยู่ที่อาคารศูนย์ การเรียนรู้และพัฒนาจังหวัดนครปฐม ทาให้นักศึกษาไม่สะดวกใน
การขอรับบริการ เนื่องจากนักศึกษาจะต้องไปจ่ายค่าธรรมเนียมที่งานการเงินและบัญชี ชั้น ๑ อาคารเฉลิม
พระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ในการนี้ ขอเสนอให้มีบริการในรูปแบบการให้บริการแบบจุด
เดียวเบ็ดเสร็จ
ประธานให้ข้อมูลว่า เนื่องจากอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงและมีการปรับย้ายสถานที่
๖.๓ นางสาวนันท์นภัส ประสพสุข เสนอเรื่องร้องเรียนให้ที่ประชุมพิจารณาดังนี้
๑) เสนอให้มหาวิทยาลัยเปิดประตูทางด้านหลังอาคารเอ ๖ เพื่ออานวยความสะดวกให้กับ
นักศึกษาที่พักอาศัยใกล้บริเวณดังกล่าว
๒) ที่นั่งพักผ่อนสาหรับนักศึกษามีน้อยเกินไป
๓) ที่จอดรถสาหรับนักศึกษาไม่เพียงพอ
๔) โรงอาหารไม่สะอาดและอาหารราคาแพง
๕) ห้องน้าคณะวิทยาการจัดการไม่สะอาดและน้าไม่ไหล

๕
อาจารย์ ป ระพั น ธ์ ขั น ติ ธี ร ะกุ ล ให้ ข้ อ มู ล ว่ า เนื่ อ งจากมี ก รณี ร้ อ งเรี ย นเรื่ อ งการจอด
รถจักรยานยนต์ปิดเส้นทางการจราจรบริเวณถนนทางด้านประตูหลังอาคารเอ ๖ เป็นจานวนมาก จึงทาให้
ไม่สามารถใช้เส้นทางดังกล่าวได้
มติที่ประชุม ประธานขอรับไปเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา
๖.๔ อาจารย์จันทนา พงศ์สิทธิกาญจนา แจ้งว่า เมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าดับหรือขัดข้อง ทาให้ลิฟท์ ที่
อาคารปฏิบัติการโลจิสติกส์ และอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ หยุดทางานทันที
ไม่เลื่อนไปจอดในชั้นที่ใกล้สุด และไม่มีเครื่องสารองไฟฟ้าฉุกเฉิน
มติที่ประชุม ประธานขอรับไปเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา
๖.๕ ที่ ป ระชุ ม เสนอให้ ข อความอนุ เ คราะห์ ม หาวิ ท ยาลั ย ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ ข อง
มหาวิทยาลัย ดังนี้
๑) น้าพุในสระมรกต เพื่อความสวยงามและเป็นการบาบัดน้าเสีย
๒) ปลูกต้นเฟื่องฟ้ารอบสระมรกต เพื่อแสดงถึงสัญลักษณ์ดอกไม้ประจามหาวิทยาลัย
๓) สร้างห้องน้าส่วนกลางด้านหน้ามหาวิทยาลัย เพื่อรองรับกิจกรรมต่าง ๆ
มติที่ประชุม เห็นชอบ
๖.๖ เลขานุการแจ้งกาหนดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ในวันที่
๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา
มหาวชิราลงกรณ
เลิกประชุม

เวลา ๑๑.๓๐ น.
(นางกฤติมา ธณศักดิ์กุล)
ผู้จดรายงานการประชุม
(อาจารย์ ดร.บุญธง วสุริย์)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

