รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗
วันพุธที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
-------------------------------------ผู้มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพียงจิต
อาจารย์ไพรัช
อาจารย์พิมพ์นารา
อาจารย์ไพโรจน์
อาจารย์จันทนา
อาจารย์วิไล
นางวงษ์เดือน
นางสาวนันท์นภัส
นางรัตนา
อาจารย์ยศพรธ์
นางกฤติมา
นางยุวดี

ผู้ไม่มาประชุม
๑. อาจารย์ประพันธ์
๒. อาจารย์ไพโรจน์
๓. อาจารย์ไกยสิทธิ์
๔. อาจารย์ ดร.บุญธง

ด่านประดิษฐ์
ดารงกิจถาวร
พิบูลจิระกานต์
ร่มบารมี
พงศ์สิทธิกาญจนา
ตาปะสี
ก่วยสกุล
ประสพสุข
ยังจิรวัฒนชัย
วรรชนะ
ธณศักดิ์กุล
บุญรักษาศิริพงษ์

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

ขันติธีระกุล
แก้วเขียว
อภิระติง
วสุริย์

รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

เริ่มประชุม
เวลา ๑๓.๔๐ น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่
๒) พ.ศ. ๒๕๕๗

๒
ประธานแจ้งว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อ
วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ มีมติให้ความเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยสภา
คณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยข้อบังคับดังกล่าวมีสาระสาคัญดังนี้
ข้อ ๓ ให้ เพิ่ม ความต่อ ไปนี้ เป็น วรรคสองในข้ อ ๑๕ ของข้ อบัง คับมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
นครปฐม ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
“ในกรณีมหาวิทยาลัยดาเนินการเลือกตั้งไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้
ประธานและกรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะได้มีประธานและกรรมการใหม่”
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๒ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการให้บุคลากรไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน
และปฏิบัติการวิจัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
ประธานแจ้งว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อ
วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ มีมติให้ความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม ว่าด้วยการให้
บุคลากรไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติ การวิจัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยระเบียบดังกล่าวมี
สาระสาคัญดังนี้
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓๖ วรรคสอง แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่า
ด้วยการให้บุคลากรไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“บุคลากรที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาภาคนอกเวลา ต้องจัดทาสัญญาอนุญาตให้ไปศึกษา และ
สัญญาค้าประกัน ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยบุคลากรที่ไปศึกษาต้องกลับมาปฏิบัติงานชดใช้เป็น
เวลาไม่เกินหนึ่งเท่าของระยะเวลาที่บุคลากรผู้นั้นไปศึกษาหรือตามที่ระบุไว้ในสัญญา”
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๓ รายงานผลการปฏิบัติงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ประธานแจ้งว่า สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ส่งรายงาน
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (พ.ศ.
๒๕๕๓ – พ.ศ. ๒๕๕๖) เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้กรรมการทราบ ในการนี้ จะเก็บเอกสารดังกล่าว
ไว้ที่ห้องประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มติที่ประชุม รับทราบ

๓
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ จานวน ๑๐ หน้า เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ โดยให้ปรับปรุงแก้ไขหน้า ๘ ระเบียบวาระที่ ๓.๙ และ ๓.๑๐ ให้ใส่หัวข้อ
เรื่องและตัวอักษรให้เป็นตัวหนา
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ การประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท) และการ
ประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาคณาจารย์และข้าราชการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงานตาม
กรอบภาระหน้า ที่ ในวัน ที่ ๒๔ – ๒๖ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศรี ชัง โรงแรมศรี ชังพาเลส
จังหวัดชลบุรี
เลขานุการรายงานให้ที่ประชุมทราบผลการประชุมที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ
แห่ งประเทศไทย (ทปสท) และการประชุมสั มมนาโครงการพัฒ นาคณาจารย์และข้าราชการเพื่อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงานตามกรอบภาระหน้าที่ ในระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้อง
ประชุมศรีชัง โรงแรมศรีชังพาเลส จังหวัดชลบุรี
ในส่วนของการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศครั้ง
ต่อไป สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับเป็นเจ้าภาพ
ประธานกล่าวเสริมว่า จากการไปประชุมครั้งนี้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับกลุ่มสภา
คณาจารย์ด้วยกัน และได้ประโยชน์หลายอย่าง โดยมีข้อสังเกตว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏมีปัญหาในเรื่อง
การบริหารงานน้อยกว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔
ไม่มี

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ ข้อเสนอแนะจากประชาคมเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประธานแจ้งว่า ตามที่สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้พบ
ประชาคมราชภัฏนครปฐม เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จังหวัด
ชลบุ รี ในการนี้ ได้รั บ ฟังปั ญหาและข้อเสนอแนะในการพัฒ นามหาวิทยาลั ยราชภัฏ นครปฐม ซึ่งสรุ ป
ประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะได้ดังต่อไปนี้

๔
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)

ด้านการบริหารงาน
การบริหารบุคลากร
การพัฒนาอาจารย์/บุคลากร
ด้านวิชาการและการเรียนการสอน
อาคารสถานที่
ห้องเรียน-โสตทัศนูปกรณ์
การบริหารงานวิจัย
การพิจารณาและประเมินความดีความชอบ
การให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุน

๑๐)
๑๑)
๑๒)
๑๓)
๑๔)
๑๕)
๑๖)
๑๗)
๑๘)

ห้องน้า
ห้องสมุด
ภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม
ที่จอดรถ/การจราจร
Internet/ จุดพักผ่อนของนักศึกษา
สวัสดิการ
งานพัฒนานักศึกษา
สาธารณูปโภค
สภาคณาจารย์และข้าราชการ

ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าว ดังนี้
๑) เรื่องบุคลากรสายสนับสนุนที่ให้บริการไม่ดี ซึ่งได้รับการร้องเรียนบ่อยๆ ทาให้ บุคลากร
สายสนับสนุนทั้งหมด และมหาวิทยาลัยเสียชื่อเสียง แต่ยังไม่สามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้
๒) เสนอให้มหาวิทยาลัยเพิ่มการประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้ คณาจารย์และบุคลากร
ทั่วไปเปิดรับข่าวสารให้มากขึ้น
๓) เสนอให้สภาคณาจารย์และข้าราชการไปพบประชาคมในวันประชุมคณาจารย์ของแต่ละ
คณะ เพื่อประชาสัมพันธ์การดาเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๔) เสนอให้ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการหรือตัวแทนสภาคณาจารย์ฯ ไปนาเสนอ
ให้ ที่ป ระชุ มบุ คลากรสายวิช าการและสายสนั บสนุนเพื่อ ทราบการดาเนิน งานของสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ
๕) ให้นาข้อเสนอแนะจากประชาคมเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ ๖
เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ ข้ อ ผิ ด พลาดในข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม ว่ า ด้ ว ยสภาคณาจารย์ แ ละ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
อาจารย์ไพรัช ดารงกิจถาวร แจ้งว่า ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยสภา
คณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีข้อ ๔ ซ้า ๒ ข้อ โดยอาจเกิดข้อผิดพลาดจากการพิมพ์ ซึ่งจะทาให้
การอ้างอิงข้อบังคับดังกล่าวไม่ถูกต้อง
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นดังนี้
๑) เนื่องจากข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนมีจานวนน้อยลง และ
ข้อ บั ง คับ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม ว่ า ด้ว ยสภาคณาจารย์ และข้ าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้ อ ๑๓

๕
กาหนดให้สภาคณาจารย์และข้าราชการมีวาระดารงตาแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้
แต่จะดารงตาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ จึงเห็นควรเสนอให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนมี
สิทธิ์เป็นคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการด้วย
๒) เสนอให้ ตั้ งคณะทางานยกร่างข้อบั งคับมหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ นครปฐม ว่ าด้ว ยสภา
คณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ โดยให้ ค ณะกรรมการสภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการเสนอชื่ อ ผู้ ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถทางด้านกฎหมายเป็นคณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับในการประชุมครั้งต่อไป
๓) เมื่อคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบบุคคลเป็นคณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับแล้ว จะ
นาเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
๖.๒ อาจารย์พิมพ์นารา พิบูลจิระกานต์ ได้ให้ข้อสังเกตเรื่องการปรับอัตราเงินเดือนให้พนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งอาจจะมีผลกระทบในการบริหารจัดการด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัยในระยะยาว
๖.๓ ประธานแจ้งกาหนดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๘
มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้ องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา
มหาวชิราลงกรณ
เลิกประชุม

เวลา ๑๖.๑๕ น.
นางกฤติมา ธณศักดิ์กุล
ผู้จดรายงานการประชุม

