รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
วันศุกร์ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
-------------------------------------ผู้มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพียงจิต
อาจารย์ไพโรจน์
อาจารย์ไพรัช
อาจารย์ไกยสิทธิ์
อาจารย์พิมพ์นารา
อาจารย์ไพโรจน์
อาจารย์วิไล
นางวงษ์เดือน
นางสาวนันท์นภัส
นางรัตนา
อาจารย์ยศพรธ์
นางกฤติมา
นางสาวยุวดี

ผู้ไม่มาประชุม
๑. อาจารย์ประพันธ์
๒. อาจารย์ ดร.บุญธง
๓. อาจารย์จันทนา

ด่านประดิษฐ์
แก้วเขียว
ดารงกิจถาวร
อภิระติง
พิบูลจิระกานต์
ร่มบารมี
ตาปะสี
ก่วยสกุล
ประสพสุข
ยังจิรวัฒนชัย
วรรชนะ
ธณศักดิ์กุล
ร่วนลอย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ขันติธีระกุล
วสุริย์
พงศ์สิทธิกาญจนา

รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

เริ่มประชุม
เวลา ๐๙.๔๕ น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ ประธานเรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ส มเดช นิล พันธุ์ อธิก ารบดีม หาวิท ยาลัยราชภัฏ
นครปฐมให้โอวาทแก่สภาคณาจารย์และข้าราชการ และขอขอบคุณคณะกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการทุกท่านที่ได้สละเวลามาเป็นตัวแทนคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย
ประธานกล่าวขอบคุณอธิก ารบดี ม หาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ได้ม าให้โ อวาทแก่ส ภา
คณาจารย์และข้าราชการในครั้งนี้ และในการนี้ จะขอรับข้อเสนอแนะของอธิการบดีไปเป็นหลักในการ
ดาเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการต่อไป โดยสรุปข้อเสนอแนะได้ดังนี้
๑) สถานภาพที่ดีมาจากจุดเริ่มต้นที่ดี
๒) การรักษาผลประโยชน์ตรงกลางเป็นสิ่งที่ทาให้การทางานราบรื่นได้
๓) มุ่งมั่นและทุ่มเทให้เวลาในการทางาน

๒
๑.๒ โครงการผลิตตาราภาคฤดูร้อน
ประธานแจ้งว่า สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนกาหนดจัดโครงการผลิตตาราภาค
ฤดูร้อน ในระหว่างเดือ นเมษายน – เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุป ระสงค์เ พื่อให้คณาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมผลิตตารา ในช่วงปิดภาคการศึกษา ซึ่งการผลิตตาราสามารถใช้เป็นดัชนีชี้วัด
ในการประเมิ นศัก ยภาพ ทั้ ง ตัวชี้วัดของสานัก งาน ก.พ.ร. และการประกั นคุณภาพการศึกษา โดยให้
คณาจารย์ปฏิบัติตามเงื่อ นไขของประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการให้ข้าราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๓ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่า ด้วยค่าตอบแทนวิทยากรจัดอบรมนักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๗
ประธานแจ้งว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อ
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗ มีมติให้ความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยค่าตอบแทน
วิทยากรจัดอบรมนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยระเบียบดังกล่าวมีสาระสาคัญดังนี้
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“วิทยากร” หมายถึง บุคคลที่ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรเพื่ออบรมนักศึกษา ซึ่งอาจ
เป็นข้ าราชการ พนัก งานมหาวิ ท ยาลัย ลูก จ้ างมหาวิท ยาลั ย สั ง กั ด มหาวิท ยาลัย ราชภัฏนครปฐม ที่
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี หรือบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่
จัดอบรมนั้นก็ได้
“ค่ า ตอบแทนวิท ยากร” หมายถึง เงิ น ค่ าตอบแทนซึ่ ง จ่า ยจากเงิ น รายได้ ข อง
มหาวิทยาลัย
ข้อ ๔ วิทยากรที่ได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบนี้ ต้องไม่ดารงตาแหน่งต่อไปนี้ เว้นแต่จะ
ได้รับอนุมัติจากอธิการบดีเป็นรายกรณี
ก. ผู้ดารงตาแหน่งซึ่งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งให้มีหน้าที่เป็นวิทยากรในการ
ฝึกอบรมของมหาวิทยาลัย
ข. ผู้ดารงตาแหน่งซึ่งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งกาหนดให้มีหน้าที่ฝึกอบรม ให้
คาปรึกษา แนะนา ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในตาแหน่งให้แก่เจ้าหน้าที่ลาดับรองลงมาหรือเป็นการให้
ความรู้ในลักษณะการปฐมนิเทศแก่บุคลากรทุกประเภทในมหาวิทยาลัย
ค. อาจารย์สังกัดสาขาวิชาเดียวกับนักศึกษาผู้รับการอบรม หรือสาขาวิชาที่จัดอยู่ใน
ประเภทเดียวกัน
บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่จะเป็นวิทยากรตามระเบียบนี้ต้องไม่กระทบกับการปฏิบัติภารกิจหลัก
ของหน่วยงานที่สังกัด และต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา
ข้อ ๕ หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร มีดังต่อไปนี้
๕.๑ ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการบรรยายให้จ่ายค่าตอบแทนวิทยากรได้
ไม่เกิน ๑ คน
๕.๒ ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการอภิปรายเป็นคณะหรือสัมมนา ให้จ่าย
ค่าตอบแทนวิทยากรได้ไม่เกิน ๓ คนโดยรวมถึงผู้ดาเนินการอภิปรายหรือสัมมนาด้วย

๓
๕.๓ ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการแบ่งฝึกภาคปฏิบัติ แบ่งกลุ่มอภิปราย
หรือแบ่งกลุ่มทากิจกรรม ซึ่งได้กาหนดไว้ในหลักสูตรหรือโครงการแล้ว ให้จ่ายค่าตอบแทนวิทยากร ดังนี้
๑. ผู้เข้ารับอบรมไม่เกิน ๔๐ คน จ่ายค่าตอบแทนวิทยากรได้ ๑ คน
๒. ผู้เข้ารับอบรม ๔๑-๘๐ คน จ่ายค่าตอบแทนวิทยากรได้ ๒ คน
๓. ผู้เข้ารับอบรมเกิน ๘๐ คนขึ้นไป จ่ายค่าตอบแทนวิทยากรได้ ๓ คน
ชั่ ว โมงการฝึ ก อบรมใดมี วิ ท ยากรเกิ น กว่ า จ านวนที่ ก าหนดไว้ ต ามวรรคหนึ่ ง ให้ เฉลี่ ย จ่ า ย
ค่าตอบแทนภายในจานวนเงินที่จ่ายได้ตามจานวนที่กาหนดวรรคหนึ่ง
การนับชั่วโมงการฝึกอบรมในแต่ละหัวข้อวิชาให้นับหกสิบนาทีเป็นหนึ่งชั่วโมง ถ้าไม่ถึงหกสิบนาที
แต่นับได้ไม่น้อยกว่าห้าสิบนาทีให้นับเป็นหนึ่งชั่วโมง หรือนับได้มากกว่ายี่สิบนาทีแต่ไม่ถึงห้าสิ บนาทีให้
นับเป็นครึ่งชั่วโมง
ข้อ ๖ อัตราการจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรให้จ่ายได้ไม่เกินชั่วโมงละ ๓๐๐ บาท ถ้าวิทยากร
เป็นบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยให้จา่ ยได้ไม่เกินชั่วโมงละ ๖๐๐ บาทหรือตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร
ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ก าหนดอั ต ราการจ่ ายค่ า ตอบแทนตามวรรคหนึ่ ง โดยท าเป็ น ประกาศของ
มหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๔ การสอนนักศึกษาภาคฤดูร้อน (๓/๒๕๕๖)
ประธานแจ้ง ว่า มหาวิท ยาลัยราชภัฏนครปฐมเปิดสอนนักศึกษาภาคปกติในช่วงฤดูร้อน
เนื่องจากในช่วงเปิดภาคเรียนปกติจานวนห้องเรียนมีไม่เพียงพอ ซึ่งได้สารวจการเปิดสอนภาคฤดูร้อนแล้วมี
จานวน ๑๙ รายวิชา มีนักศึกษาที่เรียนจานวน ๑๙๓ หมู่เรียน และอาจารย์ผู้สอนจานวน ๑๒๙ คน โดย
การจัดสอนนักศึกษาภาคฤดูร้อนไม่สามารถจ่ายค่าตอบแทนการสอนให้กับอาจารย์ผู้สอนได้ เนื่องจากไม่มี
ระเบี ย บรองรั บ และเกิ น ภาระงานสอน ในการนี้ เพื่ อ เป็ น ขวั ญ และก าลั ง ใจให้ กั บ อาจารย์ ผู้ ส อน
มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายให้อาจารย์ผู้สอนไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ และให้ใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายต่อ
หัวไม่เกินหัวละหนึ่งหมื่นบาทเศษ
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๕ การประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท) และการ
ประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาคณาจารย์และข้าราชการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงานตาม
กรอบภาระหน้าที่
ประธานแจ้งว่า ที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท)
ได้มีห นัง สือ เชิญ สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเข้าร่วมประชุม ที่ป ระชุม
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท) และการประชุมสัมมนาโครงการพัฒนา
คณาจารย์และข้าราชการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงานตามกรอบภาระหน้าที่ ในระหว่างวันที่
๒๔ – ๒๖ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศรีชัง โรงแรมศรีชังพาเลส อาเภอเกาะศรีชัง จัง หวัดชลบุรี
ในการนี้ ได้มอบหมายให้เลขานุการประชาสัมพันธ์ให้สภาคณาจารย์และข้าราชการทราบ โดยจะมีผู้ไปเข้า
ร่วมประชุมดังกล่าวจานวน ๒ คน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพียงจิต ด่านประดิษฐ์ และอาจารย์ยศพรธ์ วรรชนะ
มติที่ประชุม รับทราบ

๔
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ จานวน ๑๐ หน้า เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ การต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
ประธานสืบ เนื่อ งระเบียบวาระที่ ๑.๕ การต่อสัญญาจ้างพนัก งานมหาวิท ยาลัย ขณะนี้
ขั้นตอนการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว โดยจะนาผลการพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ และจะเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาประจาเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๒ ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
ประธานสืบเนื่องระเบียบวาระที่ ๑.๖ ว่า จากการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารย์ประจ า เมื่ อวันที่ ๒๘ มี นาคม ๒๕๕๗ ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิท ยาลัยจาก
คณาจารย์ประจาคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์นาถ นาถวรานันต์ โดยในการเลือกตั้งดังกล่าวมีผู้มาใช้
สิทธิ์เลือกตั้งดังนี้
ประเภท

จานวนผู้มีสิทธิ์

จานวนผู้มาใช้สิทธิ์

๔๒
๑๒๗
๑๔๔
๖๕
๒๘
๔๐๖

๒๑
๓๑
๔๙
๔๗
๑๗
๑๖๕

1. คณาจารย์ประจาคณะครุศาสตร์
2. คณาจารย์ประจาคณะมนุษยศาสตร์ฯ
3. คณาจารย์ประจาคณะวิทยาศาสตร์ฯ
4. คณาจารย์ประจาคณะวิทยาการจัดการ
5. คณาจารย์ประจาคณะพยาบาลศาสตร์
รวม
บัตรเสีย
ไม่ออกเสียง
มติที่ประชุม รับทราบ

จานวน ๒ ใบ
จานวน ๒๐ ใบ

คิดเป็น
ร้อยละ
๕๐.๐๐
๒๔.๔๑
๓๔.๐๓
๗๒.๓๑
๖๐.๗๑
๔๐.๖๔

๕
๓.๓ โครงการอบรมภาษาอังกฤษให้กับคณาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์วิไล ตาปะสี สืบ เนื่องระเบียบวาระที่ ๔.๑ ว่า การให้บุคลากรเข้าร่วมอบรม
ภาษาอังกฤษกับคณะพยาบาลศาสตร์ นั้น ต้องนาเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะพยาบาล
ศาสตร์ และขณะนี้โครงการได้เริ่มดาเนินการไปแล้ว
ประธานกล่าวเสริมว่า โครงการได้ดาเนินการจัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรคณะ
พยาบาลศาสตร์ไปแล้ว หากมีโครงการเช่นนี้อีก จะประชาสัมพันธ์ลว่ งหน้า สาหรับโครงการนี้ให้ระงับไว้ก่อน
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๔ การให้บ ริ ก ารรั ก ษาพยาบาลของศู นย์ สุ ข ภาพชุ ม ชนเมื อ งในมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครปฐม
อาจารย์วิไล ตาปะสี สืบเนื่องระเบียบวาระที่ ๔.๒ การให้บริการรักษาพยาบาลของศูนย์
สุขภาพชุมชนเมืองในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีดังนี้
๑) ส าหรับ นักศึก ษาที่เ จ็บ ป่วยเล็ก น้อยให้บริก ารรัก ษาฟรี แต่ถ้า บาดเจ็บ มากทางศูนย์
สุขภาพจะส่งไปตามสิทธิบัตรทองหรือตามสิทธิรักษาพยาบาลที่นักศึกษามีอยู่
๒) สาหรับ คณาจารย์ และข้าราชการ ถ้าเป็นสิทธิบัตรทองในพื้นที่ อาเภอเมืองทั้ง หมด
สามารถใช้บริการรักษาพยาบาลที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองได้ฟรี
๓) ผู้ที่มีบัตรประกันสังคมของโรงพยาบาลอื่น หากต้องการจะใช้สิทธิที่ศูนย์สุขภาพชุมชน
เมื อง ต้องเปลี่ยนการใช้สิท ธิป ระกั นสัง คมมาเป็นโรงพยาบาลนครปฐม ถ้า ยัง ไม่ เ ปลี่ยนการใช้สิท ธิ
ประกันสังคมต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
๔) สาหรับ คณาจารย์ ข้าราชการ และพนัก งานมหาวิทยาลัย ที่ รับ ยาเดิม ที่โ รงพยาบาล
นครปฐม ในกรณีที่รับยาเบาหวาน ความดัน หัวใจ ถ้าจะเปลี่ยนมารับยาที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองให้นา
ตัวอย่างยาไปให้ดูก่อน เพราะยาบางตัวอาจจะต้องให้ทางโรงพยาบาลนครปฐมจัดเตรียมมาให้
๕) ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเปิดให้บริการเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. โดยมีแพทย์เวชกรรม
ฟื้นฟู กับแพทย์ทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว
๖) ศูนย์สุขภาพชุม ชนเมืองจะให้บริการทางด้านทันตกรรมด้วย เช่น อุดฟัน ถอนฟัน ซึ่ง
ขณะนี้อยู่ในระหว่างดาเนินการปรับปรุงสถานที่
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๕ ข้อบังคับ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยอื่น
อาจารย์ไพรัช ดารงกิจถาวร สืบเนื่องระเบียบวาระที่ ๔.๓ ว่าจากการศึกษาข้อบังคับ ว่าด้วย
สภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยอื่น จานวน ๑๐ แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่ บ้านจอมบึง มหาวิท ยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา มหาวิท ยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิท ยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จุฬาลงกรณ์ม หาวิท ยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยสรุปผลการศึกษาได้
ดังนี้

๖
๑) การได้มาในตาแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการหรือที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น
ตามข้อกาหนดของข้อบังคับในแต่ละมหาวิทยาลัยที่ได้ทาการศึกษา พบว่ามุ่งให้สิทธิประชากรในองค์กรมี
ส่วนร่วมในการเลือกตัวแทนเข้าไปท าหน้าที่ตามอานาจที่ ให้ไว้ในข้อบังคับ ของมหาวิท ยาลัยนั้ น ๆ โดย
กาหนดให้มีทั้งเลือกตั้งทั่วไปโดยตรงจากประชากรในองค์กรและเลือกตั้งผ่านตัวแทนของหน่วยงานที่ได้รับ
เลือกตั้งไปเป็นกรรมการสภาฯ
๒) การได้มาในตาแหน่งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการหรือที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น
ตามข้อกาหนดของข้อบังคับในแต่ละมหาวิทยาลัยที่ได้ทาการศึกษา พบว่าในมหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่ยังให้
สิทธิประชากรในแต่ละหน่วยงานได้เลือกตั้งตัวแทนโดยตรงเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการสภาฯ ทั้งยังพบว่า
ในหลายมหาวิทยาลัยจัดให้มีการเลือกตั้งในตาแหน่งกรรมการสภาฯ โดยทั่ วไปผสมด้วย
๓) ในมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ก าหนดให้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง ต าแหน่ ง ประธานสภาคณาจารย์ แ ละ
ข้าราชการหรือที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นจากคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยส่วน
ใหญ่จ ะก าหนดให้มี ก ารเลือ กตั้ง ตาแหน่ง กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยตรงของแต่ล ะ
หน่วยงานด้วย มีเพียงมหาวิทยาลัยแห่งเดียวที่ต่างออกไปคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มติที่ประชุม รับทราบ และนาข้อมูลดังกล่าวไว้พิจารณาต่อไป
๓.๖ เอกสารเผยแพร่ ช่ อ งทางในการสื่ อ สารระหว่ า งประชาคมกั บ สภาคณาจารย์ แ ละ
ข้าราชการ
เลขานุก ารแจ้งว่า ตามที่ ได้ให้ส มาชิก สภาคณาจารย์และข้าราชการกรอกข้อมู ล เบอร์
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และ e-mail นั้น ขณะนี้ได้จัดทาข้อมูลของสภาคณาจารย์และข้าราชการเรียบร้อยแล้ว
แต่ยังขาดข้อมูลของอาจารย์ประพันธ์ ขันติธีระกุล และอาจารย์ ดร.บุญธง วสุริย์ และในการนี้ ขออนุญาต
นาข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๗ การปรับปรุงเว็บไซต์ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ
เลขานุการสืบเนื่องระเบียบวาระที่ ๕.๓ ว่า ได้ไปปรึกษาผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
เกี่ ยวกั บ การเข้าถึง ข้อ มู ล และการปรับ ปรุง เว็บ ไซต์ของสภาคณาจารย์และข้าราชการแล้ว โดยส านัก
คอมพิวเตอร์จะดาเนินการให้ดังนี้
๑) จัดท าหน้าเว็บสภาคณาจารย์และข้าราชการเป็นแบบเดิ ม โดยจะมีข้อมูลทั่ วไป การ
อัพเดทข้อมูลข่าวสาร ซึ่งต้องจัดส่งไฟล์เอกสารไปให้สานักคอมพิวเตอร์อัพโหลดข้อมูล
๒) สาหรับเมนูโต้ตอบระหว่างสภาคณาจารย์และข้าราชการกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ซึ่ง หน้าเพจเดิม ไม่ มี ในการนี้ สานักคอมพิวเตอร์จะจัดท าช่องทางการส่ง E-mail ไปที่ ป ระธานสภา
คณาจารย์และข้าราชการ หรือสมาชิกคนใดคนหนึ่งที่จะเป็นผู้ดาเนินการโต้ตอบ
๓) เมื่อดาเนินการปรับปรุงหน้ าเพจของสภาคณาจารย์และข้าราชการเรียบร้อยแล้ว จะ
นามาไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เพื่อการค้นหาข้อมูลสภาคณาจารย์และข้าราชการได้ง่ายขึ้น
๔) ให้ส่ง ผู้รั บ ผิดชอบในการดาเนิน การอัพเดทข้อมู ล ข่าวสารของสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการไปอบรมที่สานักคอมพิวเตอร์จานวน ๑ – ๒ คน

๗
อนึ่ง ถ้าหากสภาคณาจารย์และข้าราชการจะทาหน้าเพจหรืออัพเดทข้อมูลเองได้ แต่ต้อง
ส่งข้อมูลให้สานักคอมพิวเตอร์ดาเนินการอัพโหลดข้อมูล
ประธานกล่าวเสริมว่า ถ้าหากได้รับข้อมูลหรือข้อเสนอแนะจาก E-mail จะนาข้อมูลหรือ
ข้อเสนอแนะเสนอต่อที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการทันที
และขอมอบให้อาจารย์ไกยสิทธิ์ อภิระติง เป็นผู้รับผิดชอบในการอัพเดทข้อมูลข่าวสารของ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
ทั้งนี้ การอัพเดทข้อมูลของสภาคณาจารย์และข้าราชการ ขอให้นาส่งข้อมูลที่เลขานุการ
เพื่อเสนอประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการให้ความเห็นชอบก่อนส่งไปยังสานักคอมพิวเตอร์
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๘ การแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ประธานสืบเนื่องวาระที่ ๕.๖ ตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
เมื่ อ วันที่ ๒๗ มี น าคม ๒๕๕๗ เห็น ชอบให้แ ต่ง ตั้ ง นางกฤติม า ธณศัก ดิ์ กุ ล เป็น ผู้ช่ว ยเลขานุ ก ารสภา
คณาจารย์และข้าราชการ ซึ่ง ตามข้อ บัง คับ มหาวิท ยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ กาหนดแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้เพียงหนึ่งคน ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม แต่งตั้ง นางสาวยุวดี ร่วนลอย เป็นผู้ช่วยเลขานุการสภาคณาจารย์
และข้าราชการเพิ่มเติม
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๙ การติดตามรายงานการประชุมที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย
ประธานสืบ เนื่อ งระเบียบวาระที่ ๑.๔ ว่า เรื่องติดตามรายงานการประชุมที่ ประชุมสภา
คณาจารย์และข้าราชการแห่ง ประเทศไทย (ทปสท) ที่ จัดประชุม ไปเมื่ อวันที่ ๒๒ มี นาคม ๒๕๕๗ ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการไปเข้าร่วมประชุมที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการที่
จังหวัดชลบุรี และจะนามาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๑๐ การพบประชาคมราชภัฏนครปฐม ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี
ประธานสืบเนื่องระเบียบวาระที่ ๕.๔ ว่า ตามที่สภาคณาจารย์และข้าราชการจะไปพบ
ประชาคมราชภัฏนครปฐม ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จังหวัด
ชลบุรี โดยการพบประชาคมครั้งนี้ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นว่า ให้แนะนากรรมการและบทบาทหน้าที่
ของสภาคณาจารย์และข้าราชการให้ที่ประชุมทราบ และรับฟังความคิดเห็นจากที่ประชุม โดยให้ที่ประชุม
เขียนข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็น และจะนามาสรุปข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง
เลขานุการขอให้กรรมการทุกท่านส่งไฟล์รูปภาพให้ฝ่ายเลขานุการเพื่อจะนาไปจัดทาเป็น
Power point ในการแนะนาคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการที่จังหวัดชลบุรี

๘
และขอหารือที่ประชุมว่า ฝ่ายเลขานุการจะขอสรุปผลการดาเนินงานของสภาคณาจารย์
และข้าราชการสมั ยที่ผ่านมา เป็นประเด็นย่อยๆ แจ้ง ให้ประชาคมได้รับ ทราบ ที่ประชุมมี ความคิดเป็น
อย่างไร
สาหรับการรับฟังความคิดเห็นจากประชาคมนั้น อยากจะให้คณาจารย์แสดงความคิดเห็นว่า
อยากจะให้มหาวิทยาลัยพัฒนาหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง ลักษณะคาถามควรจะเป็นคาถามเปิด
กว้าง โดยให้คณาจารย์เขียนข้อเสนอแนะเอง หรือควรจะทาเป็นหัวข้อให้เลือก
มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบให้สรุปผลการดาเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการสมัยที่
ผ่านมาแจ้งให้ประชาคมรับทราบ ส่วนการรับฟังความคิดเห็นจากคณาจารย์ควรเปิดกว้างโดยแจกกระดาษ
ให้คณาจารย์เขียนข้อเสนอแนะ และนามาสรุปผลอีกครั้งหนึ่ง
ระเบียบวาระที่ ๔
ไม่มี

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕
ไม่มี

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๖
เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ อาจารย์วิไล ตาปะสี ขอหารือที่ประชุมว่า เนื่องจากคณาจารย์และนักศึกษายังขาดความรู้
ในเรื่องสิทธิการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยในภาวะปกติ กับเมื่อเจ็บป่วยด้วยอุบัติเหตุ จึงขอเสนอให้จัด
อบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ ยวกับ การใช้สิทธิการรักษาพยาบาล โดยเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลเรื่องดัง กล่าวจากศูนย์
สุขภาพชุมชนเมืองมาเป็นวิทยากรจัดอบรมให้กับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย
ประธานกล่าวเสริมว่า เป็นข้อเสนอแนะที่ดี โดยอาจจะเสนอแนะทางกองพัฒนานักศึกษา
ว่า ควรจะให้ความรู้เรื่องดังกล่าวให้กับนักศึกษาเช่น ในวันปฐมนิเทศ
มติที่ประชุม รับทราบ
๖.๒ อาจารย์ไพรัช ดารงกิจถาวร เสนอให้มหาวิทยาลัยทบทวนข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๘ (๒) เป็นผู้ที่มิใช่ผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการสถาบัน
ผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการวิทยาลัย ผู้อานวยการศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ทั้งที่เป็นส่วนราชการและส่วนงานตามพระราชบัญญัติการบริหาร
ส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวควรจะหมายรวมถึงตาแหน่งรอง
คณบดี ซึ่ ง เป็ น ต าแหน่ ง ประเภทผู้ บ ริ ห ารตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษาด้วย

๙
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นดังนี้
๑) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ระบุไว้
ชัดเจนว่า ผู้บริหารคือ ผู้ที่ทาหน้าที่มีเงินประจาตาแหน่ง รวมถึงรองคณบดีด้วย แต่ไม่รวมถึงผู้ช่วยคณบดี
๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจาจะหมดวาระในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗
ซึ่ง จะต้องมี ก ารเลือ กตั้ง กรรมการสภามหาวิท ยาลัยจากคณาจารย์ใหม่ เพื่อความโปร่ง ใสเห็น ควรให้
มหาวิทยาลัยปรับปรุงแก้ไขคุณสมบัติตามข้อ ๘ (๒) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจาให้ชัดเจน
มติที่ประชุม รับ ทราบ และขอนาไปศึก ษารายละเอียดร่วมกั บ ฝ่ายกฎหมายของมหาวิท ยาลัยต่อไป
เห็นชอบให้นาเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารย์ประจาให้ชัดเจน
๖.๓ เลขานุก ารขอหารือที่ ป ระชุม เรื่องกาหนดการจัดประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ
เพื่อให้กรรมการทุกท่านสามารถเข้าร่วมประชุมพร้อมกันได้ ซึ่งในเบื้องต้นกาหนดไว้เป็นวันพุธของสัปดาห์
ที่สามของเดือน ถ้าหากกรรมการไม่ขัดข้องจะได้แจ้งให้สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทราบ และ
เพื่อใช้ประกอบการจัดตารางสอนไม่ให้ตรงกับวันประชุม
มติที่ประชุม เห็นชอบกาหนดการจัดประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการเป็นวันพุธของสัปดาห์ที่สาม
ของเดือน
๖.๔ ประธานแจ้งกาหนดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ ในวันที่ ๒๑
พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา
มหาวชิราลงกรณ
เลิกประชุม

เวลา ๑๑.๔๕ น.
(นางกฤติมา ธณศักดิ์กุล)
ผู้จดรายงานการประชุม

