
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
ครั้งที่  ๕/๒๕๕๙ 

วันอังคารที่  ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

-------------------------------------- 
 
ผู้มาประชุม 
 ๑. อาจารย์ ดร.บุญธง วสุริย์ ประธานกรรมการ 
 ๒. อาจารย์ประพันธ์ ขันติธีระกุล รองประธานกรรมการ 
 ๓. อาจารย์ไพโรจน์ แก้วเขียว กรรมการ 
 ๔. อาจารย์ไกยสิทธิ์ อภิระติง กรรมการ  
 ๕. อาจารย์พิมพ์นารา พิบูลจิระกานต์ กรรมการ 
 ๖. อาจารย์ไพโรจน์ ร่มบารมี กรรมการ 
 ๗. อาจารย์ไพรัช ด ารงกิจถาวร กรรมการ 
 ๘. นางวงษ์เดือน ก่วยสกุล กรรมการ 
 ๙. นางสาวนันท์นภัส ประสพสุข กรรมการ 
 ๑๐. นางรัตนา ยังจิรวัฒนชัย กรรมการ 
 ๑๑. นางกฤติมา ธณศักดิ์กุล ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑. อาจารย์จันทนา พงศ์สิทธิกาญจนา กรรมการ ติดราชการ 
 ๒. อาจารย์วิไล ตาปะสี กรรมการ ติดราชการ 
 ๓. อาจารย์ ดร.ธิติรัตน์ รุ่งเจริญเกียรติ กรรมการ ติดราชการ 
 ๔. อาจารย์ยศพรธ์ วรรชนะ กรรมการ ติดราชการ 
    และเลขานุการ 
เริ่มประชุม เวลา   ๐๙.๒๕  น. 
 ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ๑.๑ ประธานแจ้งว่าคณะอนุกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิตของสภาวิชาการจะน า (ร่าง) โครงการจักตั้งคณะแพทยศาสตร์ส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งที่    
๑๓/๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  
 ๑.๒  ประธานกล่าวแสดงความยินดีกับอาจารย์ไกยสิทธิ์ อภิระติง ในโอกาสที่ก าลังจะส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก    
 ๑.๓ อาจารย์ประพันธ์ ขันติธีระกุล แจ้งว่าตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานให้รายงานผลการ
วิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงสถานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ 



๒ 
 

ณ โรงแรมรอยัลปริ้นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร เนื่องจากมีระเบียบวาระการประชุมค่อนข้างมาก
และมีเวลาจ ากัดท่ีประชุมมีมติให้น าเรื่องแจ้งเพ่ือทราบไปแจ้งในการประชุมครั้งต่อไป 
  ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙  มีมติอนุมัติ
งบประมาณรายจ่ายจากเงินคงคลังของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือจัดซื้อที่ดิน
จ านวน ๒๙ ไร่ ๕๖ ตารางวา บริเวณต าบลหนองปากโลงเพ่ือสร้างศูนย์นวัตกรรมการเกษตรเพ่ือชุมชน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยมอบประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการเป็นประธานในการจัดซื้อที่ดินบริเวณดังกล่าว  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๕๙ 
 ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘  มิถุนายน ๒๕๕๙ จ านวน ๘ หน้า เพ่ือรับรองรายงานการประชุม 
 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๘  มิถุนายน  ๒๕๕๙ โดยไมม่ีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ อาจารย์ประพันธ์ ขันติธีระกุล สืบเนื่องเรื่องโครงการปรับปรุงห้องส านักงานสภาคณาจารย์
และข้าราชการว่า เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติงบประมาณเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงานเช่น โต๊ะ
ท างาน โต๊ะประชุม โต๊ะรับแขก และป้ายชื่อ ซึ่งผู้บริหารแจ้งว่าขอพิจารณางบประมาณเหลือจ่ายและจะ
ด าเนินการจัดสรรงบประมาณให้ ในการนี้จึงขอยืมโต๊ะประชุมมาใช้ก่อนไปพลางก่อน 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 ๓.๒ อาจารย์ไพรัช ด ารงกิจถาวร สืบเนื่องระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่องพบข้อผิดพลาดในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีข้อ ๔ ซ้ า ๒ ข้อ 
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว  และในส่วนเนื้อหาของข้อบังคับมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่มีข้อบกพร่องหรือเกี่ยวกับสิทธิของ
คณาจารย์ทั้งผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ยกตัวอย่างเช่น ข้อ ๑๑ (๒) ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามข้อบังคับ
นี้ได้แก่ คณาจารย์ประจ า ข้าราชการ ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฯ เนื่องจากเป็น
ตัวแทนคณาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่  ผู้บริหารเข้ามามีสิทธิออกเสียงได้อย่างไร  และข้อ ๑๔ 
ประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการมีวาระด ารงต าแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รับ
เลือกตั้งอีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้  ซึ่งค าว่า “จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระ
ติดต่อกันมิได้” ไม่ควรก าหนดไว้ เนื่องจากการได้มาของกรรมการด้วยวิธีการเลือกตั้ง และเป็นตัวแทนที่
คณาจารย์ไว้วางใจแต่เมื่อครบสองวาระแล้วจะไม่สามารถเลือกตั้งเข้ามาได้อีกซึ่งในส่วนนี้อาจจะท าให้
คณาจารย์เสียบุคลากรที่มาจากการเลือกตั้งและท างานมีประสิทธิภาพไปเพราะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกิน
๒ วาระ และยังมีประเด็นอ่ืน ๆ อีกที่ควรจะปรับปรุงแก้ไข เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 



๓ 
 

มติที่ประชุม ประธานขอให้อาจารย์ไพรัช ด ารงกิจถาวร จัดท ารายละเอียดในประเด็นความเห็นข้อต่างๆ 
เสนอที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ๔.๑ รายงานผลการด าเนินงานโครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่องปฏิรูปอุดมศึกษาไทย 
อนาคตใหม่ราชภัฏ และการประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ      
(ทปมรภ.) สมัยสามัญประจ าปี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 
  อาจารย์ประพันธ์ ขันติธีระกุล รายงานผลการด าเนินงานโครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง
ปฏิรูปอุดมศึกษาไทย อนาคตใหม่ราชภัฏ และการประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปมรภ.) สมัยสามัญประจ าปี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ในระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ กรกฎาคม 
๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคาร ๑๐๐ ปี การฝึกหัดครูไทย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ให้ที่ประชุม
ทราบ 
  นางรัตนา ยังจิรวัฒนชัย ให้ข้อมูลเรื่องการรับเงินค่าลงทะเบียนจ านวน ๔๗ คน เป็นเงิน 
๔๗,๐๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายในด าเนินการโครงการฯ จ่ายจริง ๑๒๐,๐๐๐ บาท และน าเงินค่าลงทะเบียนเข้า
เป็นรายได้ของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว   
 
มติที่ประชุม รับทราบ  และเสนอรายงานให้มหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑ โครงการสัมมนาทางรอดของราชภัฏกับการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  
   อาจารย์ไพโรจน์  แก้วเขียว  เสนอที่ประชุมพิจารณาโครงการสัมมนาทางรอดของราชภัฏ
กับการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ โดยรูปแบบการจัดโครงการเป็นการให้ความรู้และสัมมนาโดยเชิญ
วิทยากรที่เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐอย่างน้อย ๕ ปีขึ้นไป นายโอภาส เขียววิชัย อาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ เป็นผู้ด าเนิน
รายการ 
  ประธานเสนอให้เชิญศาสตราจารย์พิเศษนรนิติ เศรษฐบุตร มาให้ข้อมูลเหตุผลในการเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบโครงการสัมมนาทางรอดของราชภัฏกับการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  โดย
มอบให้อาจารย์ไพโรจน์ แก้วเขียว  ด าเนินการร่างโครงการและแบบสอบถาม  และมอบอาจารย์ประพันธ์ 
ขันติธีระกุล  ด าเนินการปรับปรุงงบประมาณและเสนอโครงการให้มหาวิทยาลัยพิจารณา   
  ทั้งนี้  ก าหนดจัดโครงการฯ ในวันเสาร์ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.     
ณ ห้องประชุมปิ่นเกลียว อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม   
 
 ๕.๒ โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ 
  ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศโดยไปศึกษาดูงาน
มหาวิทยาลัยที่ท าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 



๔ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการโครงการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัย ณ ประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย  
โดยมอบให้อาจารย์ไพโรจน์ แก้วเขียว ด าเนินการร่างโครงการศึกษาดูงานเสนอที่ประชุมพิจารณาในการประชุม
ครั้งต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๖.๑   ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อผู้แทนกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
จ านวน ๑ คน เพ่ือเข้ารับการสัมภาษณ์การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ประจ าปี ๒๕๕๙ 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์มอบหมายให้ อาจารย์ไพรัช  ด ารงกิจถาวร เป็นผู้แทนกรรมการสภา
คณาจารย์และข้าราชการเพ่ือเข้ารับการสัมภาษณ์การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 
 ๖.๒ ที่ประชุมเปลี่ยนแปลงก าหนดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการจากเดิมเป็น       
วันจันทร์ที่สามของเดือน เวลา ๑๓.๓๐ น.   
 
 ๖.๓   อาจารย์ไพรัช ด ารงกิจถาวร สอบถามความคืบหน้ากรณีอาจารย์วิไล ตาปะสี และนางสาว
วารีรัตน์ สามบุญลือ  มีหนังสือถึงประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการเรื่องขอให้พิจารณาคณะกรรมการ
สอบสวนด าเนินการไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
  หลังจากการอภิปรายของที่ประชุม ประธานเสนอที่ประชุมว่าถ้ามีเรื่องลักษณะเช่นนี้หรือมี
ความเสี่ยงกับสภาคณาจารย์และข้าราชการให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองค าร้องของบุคลากร และ
คณะกรรมการกลั่นกรองฯ สรุปว่าควรจะท าขั้นตอนอย่างไรต่อไป หรืออาจจะเชิญผู้มีความรู้มาให้ข้อมูล 
แต่มตทิุกอย่างเกิดข้ึนกับสภาคณาจารย์และข้าราชการไม่เกี่ยวกับผู้ให้ความรู้ 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองค าร้องของบุคลากรที่เสนอต่อสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ดังนี้ 
 ๑)  อาจารย์ไพรัช  ด ารงกิจถาวร  ประธานกรรมการ 
 ๒)  อาจารย์ประพันธ์ ขันติธีระกุล  กรรมการ 
 ๓)  อาจารย์ไพโรจน์ แก้วเขียว  กรรมการและเลขานุการ 
  ทั้งนี้  ให้คณะอนุกรรมการมีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นตามหนังสือร้องเรียน และ
สรุปข้อมูลน าเสนอต่อที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการในการประชุมครั้งต่อไป  
 

 ๖.๔ อาจารย์ไพโรจน์ แก้วเขียว  ได้รับเรื่องร้องเรียนจากแพทย์ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองว่ามีการ
สูบบุหรี่มากภายในบริเวณห้องน้ าชั้น ๑ อาคารกิจการนักศึกษา ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ใช้บริการห้องน้ าเสีย
สุขภาพและเสียภาพพจน์ของมหาวิทยาลัย ในการนี้ จึงขอเสนอให้มหาวิทยาลัยจัดสถานที่สูบบุหรี่ภายนอก
อาคาร โดยจะมีการท าป้ายแจ้งสถานที่ส าหรับสูบบุหรี่ 
 

 ๖.๕ อาจารย์ประพันธ์ ขันติธีระกุล ได้รับเรื่องร้องเรียนว่าสถานบันเทิงหลังมหาวิทยาลัยมีเสียง
ดังรบกวนประชาชนบริเวณโดยรอบพื้นท่ีใกล้เคียง 



๕ 
 

  อาจารย์ไพรัช ด ารงกิจถาวร ให้ข้อสังเกตว่าตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่องห้าม
จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใกล้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาในระยะ ๓๐๐ เมตร ฉะนั้น
ถ้านับจากเขตรั้วหลังมหาวิทยาลัยระยะไม่เกิน ๓๐๐ เมตรห้ามมีสถานบันเทิงจ าหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ 
  ประธานขอรับไปเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมพิจารณาต่อไป 
 

 ๖.๖ ประธานแจ้งก าหนดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ ในวันจันทร์
ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ 
พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
 

เลิกประชุม เวลา  ๑๒.๑๕ น. 
 
 
 

  นางกฤติมา  ธณศักดิ์กุล   
  ผู้จดรายงานการประชุม  


