รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม 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
อาจารย์ไพรัช
นางวงษ์เดือน
นางสาวนันท์นภัส
นางรัตนา
นางกฤติมา

ผู้ไม่มาประชุม
๑. อาจารย์จันทนา
๒. อาจารย์วิไล
๓. อาจารย์ ดร.ธิติรัตน์
๔. อาจารย์ยศพรธ์

วสุริย์
ขันติธีระกุล
แก้วเขียว
อภิระติง
พิบูลจิระกานต์
ร่มบารมี
ดารงกิจถาวร
ก่วยสกุล
ประสพสุข
ยังจิรวัฒนชัย
ธณศักดิ์กุล

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

พงศ์สิทธิกาญจนา
ตาปะสี
รุ่งเจริญเกียรติ
วรรชนะ

กรรมการ ติดราชการ
กรรมการ ติดราชการ
กรรมการ ติดราชการ
กรรมการ ติดราชการ
และเลขานุการ

เริ่มประชุม
เวลา ๐๙.๒๕ น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งว่าคณะอนุ กรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลั กสู ตรแพทยศาสตร
บัณฑิตของสภาวิชาการจะนา (ร่าง) โครงการจักตั้งคณะแพทยศาสตร์ส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ นครปฐม เสนอคณะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลั ยพิจารณาในการประชุมครั้งที่
๑๓/๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย
๑.๒ ประธานกล่ าวแสดงความยิน ดีกับ อาจารย์ไกยสิ ทธิ์ อภิร ะติง ในโอกาสที่กาลั งจะส าเร็ จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก
๑.๓ อาจารย์ประพันธ์ ขันติธีระกุล แจ้งว่าตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานให้รายงานผลการ
วิเคราะห์ แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงสถานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็น
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐต่อที่ ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙

๒
ณ โรงแรมรอยัลปริ้นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร เนื่องจากมีระเบียบวาระการประชุมค่อนข้างมาก
และมีเวลาจากัดที่ประชุมมีมติให้นาเรื่องแจ้งเพื่อทราบไปแจ้งในการประชุมครั้งต่อไป
ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ มีมติอนุมัติ
งบประมาณรายจ่ายจากเงินคงคลังของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อจัดซื้อที่ดิน
จานวน ๒๙ ไร่ ๕๖ ตารางวา บริเวณตาบลหนองปากโลงเพื่อสร้างศูนย์นวัตกรรมการเกษตรเพื่อชุมชน
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยมอบประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการเป็นประธานในการจัดซื้อที่ดินบริเวณดังกล่าว
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ จานวน ๘ หน้า เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ อาจารย์ประพันธ์ ขันติธีระกุล สืบเนื่องเรื่องโครงการปรับปรุงห้องสานักงานสภาคณาจารย์
และข้าราชการว่า เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สานักงานเช่น โต๊ะ
ทางาน โต๊ะประชุม โต๊ะรับแขก และป้ายชื่อ ซึ่งผู้บริหารแจ้งว่าขอพิจารณางบประมาณเหลือจ่ายและจะ
ดาเนินการจัดสรรงบประมาณให้ ในการนี้จึงขอยืมโต๊ะประชุมมาใช้ก่อนไปพลางก่อน
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๒ อาจารย์ไพรัช ดารงกิจถาวร สืบเนื่องระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่องพบข้อผิดพลาดในข้อบังคับ
มหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ นครปฐม ว่ าด้ว ยสภาคณาจารย์และข้ าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีข้อ ๔ ซ้า ๒ ข้ อ
มหาวิทยาลั ยได้ดาเนิ นการปรับ ปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และในส่วนเนื้อหาของข้อบังคับ มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่มีข้อบกพร่องหรือเกี่ยวกับสิทธิของ
คณาจารย์ทั้งผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ยกตัวอย่างเช่น ข้อ ๑๑ (๒) ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามข้อบังคับ
นี้ได้แก่ คณาจารย์ป ระจา ข้าราชการ ผู้ดารงตาแหน่งประเภทผู้ บริหารและเจ้าหน้าที่ฯ เนื่องจากเป็น
ตัวแทนคณาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ผู้บริหารเข้ามามีสิทธิออกเสียงได้อย่างไร และข้อ ๑๔
ประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้ าราชการมีวาระดารงตาแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รับ
เลือกตั้งอีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ ซึ่งคาว่า “จะดารงตาแหน่งเกินสองวาระ
ติดต่อกันมิได้” ไม่ควรกาหนดไว้ เนื่องจากการได้มาของกรรมการด้วยวิธีการเลือกตั้ง และเป็นตัวแทนที่
คณาจารย์ไว้วางใจแต่เมื่อครบสองวาระแล้วจะไม่สามารถเลือกตั้งเข้ามาได้อีก ซึ่งในส่วนนี้อาจจะทาให้
คณาจารย์เสียบุคลากรที่มาจากการเลือกตั้งและทางานมีประสิทธิภาพไปเพราะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกิน
๒ วาระ และยังมีประเด็นอื่น ๆ อีกที่ควรจะปรับปรุงแก้ไข เพื่อนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

๓
มติที่ประชุม ประธานขอให้อาจารย์ไพรัช ดารงกิจถาวร จัดทารายละเอียดในประเด็นความเห็นข้อต่างๆ
เสนอที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการด าเนิ น งานโครงการสั ม มนาทางวิ ช าการเรื่ อ งปฏิ รู ป อุ ด มศึ ก ษาไทย
อนาคตใหม่ ร าชภั ฏ และการประชุ มประธานสภาคณาจารย์แ ละข้า ราชการมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
(ทปมรภ.) สมัยสามัญประจาปี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
อาจารย์ประพันธ์ ขันติธีระกุล รายงานผลการดาเนินงานโครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง
ปฏิ รู ป อุ ด มศึ ก ษาไทย อนาคตใหม่ ร าชภั ฏ และการประชุ ม ประธานสภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปมรภ.) สมัยสามัญประจาปี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ในระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ กรกฎาคม
๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคาร ๑๐๐ ปี การฝึกหัดครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ให้ที่ประชุม
ทราบ
นางรัตนา ยังจิรวัฒนชัย ให้ข้อมูลเรื่องการรับเงินค่าลงทะเบียนจานวน ๔๗ คน เป็นเงิน
๔๗,๐๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายในดาเนินการโครงการฯ จ่ายจริง ๑๒๐,๐๐๐ บาท และนาเงินค่าลงทะเบียนเข้า
เป็นรายได้ของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ และเสนอรายงานให้มหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ โครงการสัมมนาทางรอดของราชภัฏกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
อาจารย์ไพโรจน์ แก้วเขียว เสนอที่ประชุมพิจารณาโครงการสัมมนาทางรอดของราชภัฏ
กับการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ โดยรูปแบบการจัดโครงการเป็นการให้ความรู้และสัมมนาโดยเชิญ
วิทยากรที่เป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐอย่างน้อย ๕ ปีขึ้นไป นายโอภาส เขียววิชัย อาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ เป็นผู้ดาเนิน
รายการ
ประธานเสนอให้เชิ ญศาสตราจารย์พิเศษนรนิติ เศรษฐบุตร มาให้ข้อมูลเหตุผลในการเป็น
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
มติที่ประชุม เห็นชอบโครงการสัมมนาทางรอดของราชภัฏกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ โดย
มอบให้อาจารย์ไพโรจน์ แก้วเขียว ดาเนินการร่างโครงการและแบบสอบถาม และมอบอาจารย์ประพั นธ์
ขันติธีระกุล ดาเนินการปรับปรุงงบประมาณและเสนอโครงการให้มหาวิทยาลัยพิจารณา
ทั้งนี้ กาหนดจัดโครงการฯ ในวันเสาร์ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมปิ่นเกลียว อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม
๕.๒ โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ
ประธานเสนอที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาโครงการศึ ก ษาดู ง านต่ า งประเทศโดยไปศึ ก ษาดู ง าน
มหาวิทยาลัยที่ทาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

๔
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการโครงการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัย ณ ประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย
โดยมอบให้อาจารย์ไพโรจน์ แก้วเขียว ดาเนินการร่างโครงการศึกษาดูงานเสนอที่ประชุมพิจารณาในการประชุม
ครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๖
เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ ประธานขอให้ที่ป ระชุมพิจารณาเสนอชื่อผู้แทนกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
จานวน ๑ คน เพื่อเข้ารั บ การสั มภาษณ์การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลั ย
ประจาปี ๒๕๕๙
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์มอบหมายให้ อาจารย์ไพรัช ดารงกิจถาวร เป็นผู้แทนกรรมการสภา
คณาจารย์และข้าราชการเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
๖.๒ ที่ ป ระชุ ม เปลี่ ย นแปลงก าหนดการประชุ ม สภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการจากเดิ ม เป็ น
วันจันทร์ที่สามของเดือน เวลา ๑๓.๓๐ น.
๖.๓ อาจารย์ไพรัช ดารงกิจถาวร สอบถามความคืบหน้ากรณีอาจารย์วิไล ตาปะสี และนางสาว
วารีรัตน์ สามบุญลือ มีหนังสือถึงประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการเรื่องขอให้พิจารณาคณะกรรมการ
สอบสวนดาเนินการไม่ชอบด้วยกฎหมาย
หลังจากการอภิปรายของที่ประชุม ประธานเสนอที่ประชุมว่ าถ้ามีเรื่องลักษณะเช่นนี้หรือมี
ความเสี่ยงกับสภาคณาจารย์และข้าราชการให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองคาร้องของบุคลากร และ
คณะกรรมการกลั่นกรองฯ สรุปว่าควรจะทาขั้นตอนอย่างไรต่อไป หรืออาจจะเชิญผู้มีความรู้มาให้ข้อมูล
แต่มติทุกอย่างเกิดขึ้นกับสภาคณาจารย์และข้าราชการไม่เกี่ยวกับผู้ให้ความรู้
มติที่ประชุม เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองคาร้องของบุคลากรที่เสนอต่อสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ดังนี้
๑) อาจารย์ไพรัช
ดารงกิจถาวร
ประธานกรรมการ
๒) อาจารย์ประพันธ์
ขันติธีระกุล
กรรมการ
๓) อาจารย์ไพโรจน์
แก้วเขียว
กรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ ให้คณะอนุกรรมการมีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นตามหนังสือร้องเรียน และ
สรุปข้อมูลนาเสนอต่อที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการในการประชุมครั้งต่อไป
๖.๔ อาจารย์ไพโรจน์ แก้วเขียว ได้รับ เรื่องร้องเรียนจากแพทย์ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองว่ามีการ
สูบ บุ ห รี่มากภายในบริ เวณห้ องน้าชั้น ๑ อาคารกิจการนักศึกษา ซึ่งจะส่ งผลให้ ผู้ ใช้บริการห้ องน้าเสี ย
สุขภาพและเสียภาพพจน์ของมหาวิทยาลัย ในการนี้ จึงขอเสนอให้มหาวิทยาลัยจัดสถานที่สูบบุหรี่ภายนอก
อาคาร โดยจะมีการทาป้ายแจ้งสถานที่สาหรับสูบบุหรี่
๖.๕ อาจารย์ประพันธ์ ขันติธีระกุล ได้ รับเรื่องร้องเรียนว่าสถานบันเทิงหลังมหาวิทยาลัยมีเสียง
ดังรบกวนประชาชนบริเวณโดยรอบพื้นที่ใกล้เคียง

๕
อาจารย์ไพรัช ดารงกิจถาวร ให้ข้อสังเกตว่า ตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่องห้าม
จาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใกล้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาในระยะ ๓๐๐ เมตร ฉะนั้น
ถ้ า นั บ จากเขตรั้ ว หลั ง มหาวิ ท ยาลั ย ระยะไม่ เ กิ น ๓๐๐ เมตรห้ า มมี ส ถานบั น เทิ ง จ าหน่ า ยเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์
ประธานขอรับไปเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมพิจารณาต่อไป
๖.๖ ประธานแจ้งกาหนดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ 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

