
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
ครั้งที่  ๔/๒๕๕๙ 

วันพุธที่  ๘  มิถุนายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๓.๐๐  น. 
ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

-------------------------------------- 
 
ผู้มาประชุม 
 ๑. อาจารย์ ดร.บุญธง วสุริย์ ประธานกรรมการ 
 ๒. อาจารย์ประพันธ์ ขันติธีระกุล รองประธานกรรมการ 
 ๓. อาจารย์ไพโรจน์ แก้วเขียว กรรมการ  
 ๔. อาจารย์พิมพ์นารา พิบูลจิระกานต์ กรรมการ 
 ๕. อาจารย์ไพโรจน์ ร่มบารมี กรรมการ 
 ๖. อาจารย์ไพรัช ด ารงกิจถาวร กรรมการ 
 ๗. อาจารย์จันทนา พงษ์สิทธิกาญจนา กรรมการ 
 ๘. อาจารย์วิไล ตาปะสี กรรมการ 
 ๙. นางวงษ์เดือน ก่วยสกุล กรรมการ 
 ๑๐. นางสาวนันท์นภัส ประสพสุข กรรมการ 
 ๑๑. นางรัตนา ยังจิรวัฒนชัย กรรมการ 
 ๑๒. นางกฤติมา ธณศักดิ์กุล ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑. อาจารย์ ดร.ธิติรัตน์ รุ่งเจริญเกียรติ กรรมการ ติดราชการ 
 ๒. อาจารย์ไกยสิทธิ์ อภิระติง กรรมการ ติดราชการ  
 ๓. อาจารย์ยศพรธ์ วรรชนะ กรรมการ ติดราชการ 
    และเลขานุการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. ผศ.ดร.ทองเจือ เขียดทอง ประธานที่ประชุมสภาคณาจารย์ 
    และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 ๒. อาจารย์พิมพ์ชนก มูลมิตร์ ประธานสาขาวิชาการท่องเที่ยวฯ
 ๓. อาจารย์ถิรนันท์ ประทุม อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการท่องเที่ยวฯ 
 ๔. นายปริยทรรศิกา ประทุมวัน เจ้าหน้าที่ส านักศิลปและวัฒนธรรม
  
เริ่มประชุม เวลา   ๑๓.๑๕  น. 
 ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 



๒ 
 

 ประธานขออนุญาตให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเจือ เขียดทอง ประธานที่ประชุมสภาคณาจารย์
และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ อาจารย์พิมพ์ชนก มูลมิตร์ ประธานสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม  อาจารย์ถิรนันท์  ประทุม อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม และนาย
ปริยทรรศิกา ประทุมวัน เจ้าหน้าที่ส านักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและรายละเอียด
ในการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
(ทปมรภ.) สมัยสามัญประจ าปี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ในระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๓/๒๕๕๙ 
 ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ จ านวน ๗ หน้า เพ่ือรับรองรายงานการประชุม 
 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ โดยมีการแก้ไขดังนี ้
  ๑) หน้าที่ ๖ บรรทัดที่ ๓ นับจากบรรทัดสุดท้าย แก้ไขข้อความจาก “โดยขอให้เสนอ
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยพิจารณา” เป็น “โดยขอให้เสนอมหาวิทยาลัย
พิจารณา”  
  ๒) หน้าที่ ๖ บรรทัดสุดท้าย แก้ไขข้อความจาก “เสนอคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป” เป็น “เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป” 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ อาจารย์วิไล ตาปะสี สอบถามความคืบหน้าเรื่องระเบียบวาระที่ ๖.๔ เรื่องขอความเป็น
ธรรมและถูกกลั่นแกล้ง 
  ประธานให้ข้อมูลว่า นายกสภามหาวิทยาลัยได้น าเรื่องขอให้ตรวจสอบมหาวิทยาลัยฯ 
กระท าความผิดตามมาตรา ๔๑ วรรค ๒ และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ เสนอทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน 
๒๕๕๙ โดยที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นตามหนังสือร้องเรียนของอาจารย์
วิไล ตาปะสี เพ่ือไปด าเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว ซึ่งประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการร่วมเป็นกรรมการด้วย  
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 ๓.๒ ประธานสืบเนื่องระเบียบวาระที่ ๕.๒ โครงการปรับปรุงห้องส านักงานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 



๓ 
 

 ๓.๓ นางสาวนันท์นภัส ประสพสุข สืบเนื่องเรื่องการตัดเสื้อสูทสภาคณาจารย์และข้าราชการว่า      
มีกรรมการที่ยังไม่ได้ไปวัดตัวตัดเสื้อสูทจ านวน ๒ ราย คือ อาจารย์ยศพรธ์ วรรชนะ และอาจารย์ ดร.ธิติรัตน์ 
รุ่งเจริญเกียรติ 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ๔.๑ ผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนการเปิดภาคเรียนของสถาบันอุดมศึกษาภายหลังเข้า      
สู่ประชาคมอาเซียน 
  ประธานรายงานผลการวิจัยเรื่องการศึกษาผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนการเปิดภาคเรียน
ของสถาบันอุดมศึกษาภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้ที่ประชุมทราบ โดยผลการวิจัยพบว่า หลาย
อย่างไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ เช่นการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ การศึกษาต่อ เนื่องจากปัจจุบัน
ประเทศต่างๆ ในอาเซียนยังมีการเปิด-ปิดภาคเรียนไม่ตรงกัน จ านวนภาคเรียนก็ไม่เท่ากัน และที่ส าคัญ
หลักสูตรก็แตกต่างกัน แม้จะเปิดภาคเรียนให้ตรงกัน การแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ ก็คงท าได้ยาก    
ในขณะเดียวกันกลับพบปัญหาและผลกระทบมากมายที่สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ งไม่สามารถแก้ไขได้ 
เช่น ระบบงบประมาณที่ไม่สอดคล้องกับการเปิดภาคเรียน วงรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อาจารย์ไม่สอดคล้องกับภาคเรียน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของสาขาการศึกษาที่ไม่สอดคล้องกับ
โรงเรียนในสังกัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การอนุมัติจบ การสมัครงาน สภาพอากาศที่ร้อนจัดท าให้การเรียน
การสอนขาดประสิทธิภาพ กระทบกับค่าไฟฟ้าของสถาบัน สาขาทางเกษตรไม่สามารถด าเนินการได้ 
นอกจากนี้ยังกระทบกับวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณีของไทย ดังนั้นที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) สมัยสามัญประจ าปี ครั้งที่  ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน 
๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงมีมติเสนอให้รัฐบาล สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่
รับผิดชอบการศึกษาทุกระดับควรหาแนวทางร่วมกันในการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร่งด่วนอย่างเป็นระบบ 
หากไม่สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้สถาบันอุดมศึกษาควรกลับมาเปิด-ปิดภาคเรียนตามเดิม เพ่ือแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่ปรากฏตามผลการวิจัยดังกล่าว 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 ๔.๒ อาจารย์ไพรัช ด ารงกิจถาวร แจ้งว่าได้ เคยเสนอเรื่องพบข้อผิดพลาดในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีข้อ ๔ ซ้ า ๒ ข้อ ซึ่งสภา
คณาจารย์และข้าราชการได้เสนอเรื่องให้มหาวิทยาลัยทราบแล้ว แต่มหาวิทยาลัยยังไม่ได้ด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไข หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยสภา
คณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งไม่มีการแก้ไขในส่วนนี้ และเคยเสนอให้ทบทวน
วิธีการได้มาซึ่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยที่ประชุมมอบหมายให้ไปศึกษาที่มาของ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ซึ่งได้ศึกษาข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏในภูมิภาคตะวันตก
และน าเสนอที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการพิจารณาแล้ว โดยประเด็นดังกล่าวยังไม่ได้ด าเนินการ
ต่อไป 
 



๔ 
 

มติที่ประชุม ประธานมอบให้อาจารย์ไพรัช ด ารงกิจถาวร ศึกษาที่มาของประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ที่สามารถลงคะแนนครั้งเดียวได้ และที่มาของกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการที่ไม่
ครอบคลุม โดยให้น าข้อมูลมาเสนอที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑ ขอความอนุเคราะห์เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมสามัญ
ประจ าปี ทปมรภ. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ของท่ีประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย  
  ประธานแจ้งว่าที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ      
(ทปมรภ.) ก าหนดจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่องปฏิรูปอุดมศึกษาไทย อนาคตใหม่ราชภัฏ และการ
ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปมรภ.) สมัยสามัญประจ าปี ครั้งที่ 
๑/๒๕๕๙ ในระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยมีหนังสือขอความอนุเคราะห์รับเป็นเจ้าภาพ
จัดประชุมดังกล่าว  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเจือ เขียดทอง ประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปมรภ.) ให้ข้อมูลว่าที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปมรภ.) ก าหนดจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่องปฏิรูปอุดมศึกษาไทย อนาคต
ใหม่ราชภัฏ และการประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปมรภ.) สมัย
สามัญประจ าปี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๓ – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และเห็นว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมมีความเหมาะสมในการจัดประชุมดังกล่าว และได้ประสานท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมเพ่ือขอความอนุเคราะห์รับเป็นเจ้าภาพ ซึ่งท่านอธิการบดียินดีรับเป็นเจ้าภาพ พร้อมทั้งเรียนเชิญ
ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร และ ดร.วิวัฒน์ ศัลยก าธร มาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องราชภัฏใน
บทบาทอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและทิศทางราชภัฏตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาไทย ในการนี้ 
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นอย่างสูงในการรับเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมในครั้งนี ้ 
  อาจารย์ประพันธ์ ขันติธีระกุล  เสนอที่ประชุมพิจารณาร่างโครงการสัมมนาทางวิชาการ 
เรื่องปฏิรูปอุดมศึกษาไทย อนาคตใหม่ราชภัฏและการประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปมรภ.) สมัยสามัญประจ าปี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ พร้อมทั้งแจ้งก าหนดการสัมมนาทาง
วิชาการและการประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปมรภ.) ดังนี้ 
 วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
  เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๔๕ น.  ลงทะเบียน 
  เวลา ๐๘.๔๕ – ๐๙.๐๐ น.  กล่าวต้อนรับ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์ 
       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
  เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.  พิธีเปิด โดย ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร 
       สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
       อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
       - กล่าวรายงาน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเจือ 
       เขียดทอง ประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์ 
       และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปมรภ.) 
       - ประธานในพิธีกล่าวเปิด 
  เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.  บรรยายพิเศษ เรื่องราชภัฏในบทบาทอุดมศึกษาเพ่ือ 
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       พัฒนาท้องถิ่น โดย ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ 
       เศรษฐบุตร 
  เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
  เวลา ๑๐.๔๕ – ๑๒.๑๕ น.  บรรยายพิเศษ เรื่องทิศทางราชภัฏตามแนวทางการ 
       ปฏิรูปการศึกษาไทย โดย ดร.วิวัฒน์ ศัลยก าธร 
       ประธานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
       ด้านการศึกษา 
  เวลา ๑๒.๑๕ – ๑๓.๑๕ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
  เวลา ๑๓.๑๕ – ๑๔.๔๕ น.  การอภิปรายเรื่องการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
       ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัย 
       ราชภัฏในกรุงเทพมหานคร 
       โดย รศ.เกษม ช่วยพนัง รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร 
       รศ.ดร.ทิวัตถ์ มณีโชติ 
  เวลา ๑๔.๔๕ – ๑๘.๐๐ น.  ศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่น (สาขาวิชาการท่องเที่ยวและ 
       การโรงแรมน าเสนอรายละเอียด) 
  เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.  งานเลี้ยงรับรอง ณ ศาลากลางน้ าสระมรกต 
       - กล่าวเปิด โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์ 
       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
       - กล่าวต้อนรับ โดย ดร.บุญธง วสุริย์ 
       ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
       มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
       - กล่าวขอบคุณ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเจือ 
       เขียดทอง ประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์ 
       และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปมรภ.) 
 วันที ่๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙  
  เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียน 
  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  การประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
       มหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปมรภ.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 
       ๑/๒๕๕๙  
  เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  การประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ (ต่อ) 
  เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.  สรุปผลการประชุม 
 
  อาจารย์ถิรนันท์ ประทุม อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  น าเสนอ
สถานที่ไปทัศนศึกษาของผู้เข้าร่วมประชุม โดยจัดเป็น ๒ รูปแบบ ดังนี้  
  ๑) พระราชวังสนามจันทร์ องค์พระปฐมเจดีย์ วัดไร่ขิง ตลาดน้ าดอนหวาย ล่องเรือพร้อม
รับประทานอาหาร 
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  ๒) ตลาดน้ าดอนหวาย  ล่องเรือไปวัดไร่ขิง  องค์พระปฐมเจดีย์  พระราชวังสนามจันทร์ 
และเดินทางกลับมหาวิทยาลัยเพื่อรับประทานอาหารเย็น ณ ศาลากลางน้ าสระมรกต 
  นายปริยทรรศิกา  ประทุมวัน  เจ้าหน้าที่ส านักศิลปะและวัฒนธรรม แจ้งว่าส านักศิลปะและ
วัฒนธรรมไดจ้ัดเตรียมชุดการแสดงจ านวน ๓ ชุด คือ ๑) ร าทวารวดี  ๒) ฟ้อนมาลัย ๓) เซิ้งอีสาน 
 
มติที่ประชุม ๑) เห็นชอบรับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมสามัญประจ าปี     
ทปมรภ. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ของที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  ๒) เห็นชอบร่างโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่องปฏิรูปอุดมศึกษาไทย อนาคตใหม่ราชภัฏ
และการประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปมรภ.) สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ โดยมอบให้อาจารย์ประพันธ์ ขันติธีระกุล และนางรัตนา ยังจิรวัฒนชัย ด าเนินการปรับ
รายละเอียดด้านงบประมาณด าเนินงานให้เหมาะสมและถูกต้องตามระเบียบ 
  ๓) เห็นชอบสถานที่ทัศนศึกษาดังนี้ ตลาดน้ าดอนหวาย ล่องเรือไปวัดไร่ขิง องค์พระปฐม
เจดีย์ และเดินทางกลับมหาวิทยาลัย  
  ๔) เห็นชอบชุดการแสดงจ านวน ๔ ชุด ดังนี้ ๑) ร าทวารวดี ๒) ฟ้อนมาลัย ๓) เซิ้งอีสาน   
๔) ฟ้อน ๔ ภาค   
  ๕) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่องปฏิรูปอุดมศึกษาไทย 
อนาคตใหม่ราชภัฏ และการประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปมรภ.) 
สมัยสามัญประจ าปี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ โดยมอบหมายผู้รับผิดชอบดังนี้ 
   ๕.๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ  อาจารย์ประพันธ์ ขันติธีระกุล 
   ๕.๒ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน นางรัตนา ยังจิรวัฒนชัย 
   ๕.๓ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  อาจารย์ไพโรจน์ แก้วเขียว  
        อาจารย์ไพโรจน์ ร่มบารมี 
   ๕.๔ คณะกรรมการฝ่ายการแสดง  อาจารย์ไพรัช ด ารงกิจถาวร 
   ๕.๕ คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยงอาหาร นางวงษ์เดือน ก่วยสกุล 
        นางสาวนันท์นภัส ประสพสุข 
   ๕.๖ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ อาจารย์ศิริชัย โสภา 
   ๕.๗ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ นายสมบัติ ผิวอ่อน 
   ๕.๘ คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล อาจารย์วิไล ตาปะสี 
 
 ๕.๒ ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการค านวณชั่วโมงของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๙  
  ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาผลการวิเคราะห์แบบสอบความคิดเห็นต่อร่างประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการค านวณชั่วโมงของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๙  
 
มติที่ประชุม เห็นชอบผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นต่อร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการค านวณชั่วโมงของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให้
ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง และรายงานให้มหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป  
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 ๕.๓ ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
  ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการ
เปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  และในตอนที่ ๒ จะเป็น
ประเด็นความคิดเห็นที่มีการตอบหลากหลายมาก จึงขอเสนอที่ประชุมว่าจะสรุปความคิดเห็นในแต่ละ
ประเด็นโดยแบ่งออกเป็น ๔ ด้าน คือ ด้านบุคลากร ด้านการจัดการ ด้านงบประมาณ และด้านสถานที่ 
มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานผลการวิเคราะหแ์บบสอบถามความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงสถานะของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการดังนี้ 
  ๑) ให้ตรวจสอบจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามให้ถูกต้อง 
  ๒) ตอนที่ ๒ ให้เปลี่ยนจากด้านสถานที่เป็นด้านนักศึกษา 
  ๓) สรุปข้อเสนอแนะและข้อมูลต่าง ๆ ให้ตรงประเด็น 
  ๔) รายงานให้มหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๖.๑  นางวงษ์เดือน  ก่วยสกุล แจ้งว่าในช่วงเวลาตอนเย็นมีนักศึกษานั่งเล่นบริเวณขอบสระมรกต 
ซึ่งเกรงว่านักศึกษาอาจจะเกิดอุบัติเหตุตกน้ า จึงขอเสนอให้มีห่วงยางหรือมีมาตรการป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุดังกล่าว  
  ประธานให้ข้อมูลว่า อาจารย์การุณย์ ด่านประดิษฐ์ ได้เสนอเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุให้
อธิการบดีและอาจารย์ ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว ทราบแล้ว โดยจะด าเนินการวางห่วงยางสีเหลืองไว้แต่ละจุด ทั้งนี้
ประธานขอรับไปติดตามอีกครั้งหนึ่ง 
  อาจารย์วิไล ตาปะสี เสนอว่าให้มีการอบรมเรื่องการปฐมพยาบาล เบื้องต้น และควร
ตรวจสอบสภาพห่วงยางให้พร้อมใช้งานอย่างสม่ าเสมอ พร้อมทั้งควรมีป้ายแจ้งเตือนระดับความลึกของน้ า
ในสระมรกตด้วย 
 
เลิกประชุม เวลา  ๑๖.๐๐ น. 
 
 
 

 นางกฤติมา  ธณศักดิ์กุล อาจารย์ ดร.บุญธง วสุริย์  
 ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

 
 


