
 รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
ครั้งที่  ๓/๒๕๖๐ 

วันพฤหสับดีที ่ ๒๐  เมษายน  ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชมุสภามหาวิทยาลัย ชัน้ ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

------------------------------ 
 
ผู้มาประชุม 
 ๑. อาจารย์ไพโรจน์ ร่มบารม ี ประธานกรรมการ 
 ๒. อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ รองประธานกรรมการ 
 ๓. อาจารย์ ดร.ไกยสิทธ์ิ อภิระติง กรรมการ 
 ๔. อาจารย์ธีรศักด์ิ ลีละพัฒนา กรรมการ 
 ๕. อาจารย์ ดร.ธีรวุธ ธาดาตันติโชค กรรมการ 
 ๖. อาจารย์ ดร.หรรษา คล้ายจันทร์พงษ์ กรรมการ 
 ๗. อาจารย์ ดร.นันท์นภัส นิยมทรัพย ์ กรรมการ 
 ๘. นางอารีรัตน์ บุตรแก้ว กรรมการ 
 ๙. นางศรีสุดา มีอยู่เต็ม กรรมการ 
 ๑๐. อาจารย์ยศพรธ์ วรรชนะ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๑. นางกฤติมา ธณศักด์ิกุล ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑. ผศ.ดร.พิมสุภาว์   จันทนะโสตถิ์ กรรมการ ติดราชการ 
 ๒. อาจารย์ พันจ่าเอกหญิงสีนวล รัตนวิจิตร กรรมการ ติดราชการ 
 
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๕ น. 
 ประธานกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
 
ระเบยีบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ๑.๑ หน้าที่ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
๒๕๔๗ มาตรา ๒๔ กําหนดไว้ดังนี้ 
  ๑) ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัย  
ต่ออธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย 
  ๒) แสวงหาแนวทางร่วมกันเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และข้าราชการ    
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
  ๓) พิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่อธิการบดีหรือสภา
มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
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  ๔) เรียกประชุมคณาจารย์และข้าราชการเพื่อพิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัย และ
นําเสนอความคิดเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย 
  การปฏิบัติหน้าที่ของสภาคณาจารย์และข้าราชการถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และการ
ดําเนินการใด ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบย่อมได้รับความคุ้มครองและไม่เป็นเหตุในการดําเนินการทางวินัย 
 ๑.๒ ในคราวประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. …. 
โดยมีการปรับปรุงในประเด็นดังนี้ 

ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม ว่าด้วย 
สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. .... 

ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม ว่าด้วย 
สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

และที่แก้ไขเพิม่เติม 
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
“ข้าราชการ”  หมายถึง  ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนและให้หมายความ
รวมถึง  ลูกจ้างประจํา  พนักงานราชการ และ
พนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานในสายงาน
สนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
“ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 
“เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนและพนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม

ข้อ ๖ สภาคณาจารย์และข้าราชการ ประกอบด้วย 
(๑ )  ประธาน  มาจากการเลือก ต้ังทั่ ว ไปโดย
คณาจารย์และข้าราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมซึ่งได้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่
น้อยกว่าหนึ่งปี 
(๒) กรรมการประเภทคณาจารย์ประจํา จํานวน
เก้าคน ซึ่งมาจากการเลือกต้ังโดยคณาจารย์ประจํา
ที่สั งกัดคณะวิชาต่าง  ๆ  คณะวิชาละหนึ่ งคน 
จํานวนกรรมการคงเหลือจากการเลือกต้ังจากคณะ
วิชาต่าง ๆ ให้มาจากการเลือกต้ังโดยคณาจารย์
ประจําเป็นการทั่วไป 
(๓) กรรมการประเภทข้าราชการ จํานวนห้าคน 
ซึ่งมาจากการเลือกต้ังทั่วไปโดยข้าราชการตาม
ความในข้อ ๔ ของข้อบังคับนี้ 
     ให้ สภาคณาจารย์ และข้ า ราชการ เลื อก
กรรมการคนหนึ่งเสนออธิการบดีแต่งต้ังเป็นรอง
ประธาน และให้ประธานเลือกกรรมการอีกคนหนึ่ง
เป็นเลขานุการเสนออธิการบดีเพื่อประกาศแต่งต้ัง

ข้อ ๖ สภาคณาจารย์และข้าราชการ ประกอบด้วย 
(๑) ประธาน มาจากการคัดเลือกของกรรมการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ ตาม (๒) และ (๓)  
(๒) กรรมการประเภทคณาจารย์ประจํา ซึ่งมาจาก
การเลือกต้ังโดยคณาจารย์ประจํา จํานวน ๑๒ คน 
(๓) กรรมการประเภทข้าราชการ ซึ่งมาจากการ
เลือกต้ังโดยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จํานวน ๓ คน  
     ในกรณีที่มีผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นกรรมการ
ตาม (๒) และ (๓) มีจํานวนน้อยกว่าหรือเท่ากับ
จํานวนกรรมการตาม (๒) และ (๓) แล้วแต่กรณี 
ให้สภาคณาจารย์และข้าราชการตามวรรคหนึ่ง
ประกอบด้วยกรรมการเท่ากับจํานวนที่มีผู้สมัคร
โดยไม่ต้องมีการเลือกต้ัง 
    ให้สภาคณาจารย์และข้าราชการเลือกกรรมการ
คนหนึ่งเสนออธิการบดีแต่งต้ังเป็นรองประธาน 
และให้ประธานเลือกกรรมการอีกคนหนึ่งเป็น
เลขานุการเสนออธิการบดีเพื่อประกาศแต่งต้ัง
ประธานจะแต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการคนหนึ่งและ  
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ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม ว่าด้วย 
สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. .... 

ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม ว่าด้วย 
สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

และที่แก้ไขเพิม่เติม 
     ประธานจะแต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการคนหนึ่ง
และผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมจํานวนไม่เกิน 
สองคนก็ได้  

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมจํานวนไม่เกินสองคน  
ก็ได้  

ข้อ ๗ ผู้ดํารงตําแหน่งประธาน ต้องมีคุณสมบัติ 
ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นคณาจารย์ประจําหรือข้าราชการในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
(๒) ได้ทําการสอนหรือมีประสบการณ์ทางการ
บริหารหรือปฏิ บั ติงานในมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 
(๓) ต้องไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหารใน
มหาวิทยาลัย 
(๔) ต้องไม่อยู่ระหว่างถูกมหาวิทยาลัยมีคําสั่งให้
ออกจากราชการไว้ก่อน 

ข้อ ๗ ผู้ดํารงตําแหน่งประธาน ต้องมีคุณสมบัติ 
ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นคณาจารย์ประจําหรือข้าราชการในสังกัด
มหาวิทยาลัย 
(๒) ได้ทําการสอนหรือมีประสบการณ์ทางการ
บริหารหรือปฏิบั ติงานในมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี เว้นแต่ ไม่มีกรรมการที่มี
คุณสมบัติดังกล่าว 
(๓) ต้องไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหารใน
มหาวิทยาลัย 
(๔) ต้องไม่อยู่ในระหว่างถูกดําเนินการทางวินัย

ข้อ ๘ ผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติ 
ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นคณาจารย์ประจําหรือข้าราชการในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
(๒) ได้ทําการสอนหรือปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัย
รับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 
(๓) ต้องไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหารใน
มหาวิทยาลัย 
(๔) ต้องไม่อยู่ระหว่างถูกมหาวิทยาลัยมีคําสั่งให้
ออกจากราชการไว้ก่อน  

ข้อ ๘ ผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติ 
ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นคณาจารย์ประจําหรือข้าราชการในสังกัด
มหาวทิยาลัย 
(๒) ได้ทําการสอนหรือปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัย
รับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 
(๓) ต้องไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหารใน
มหาวิทยาลัย 
(๔) ต้องไม่อยู่ในระหว่างถูกดําเนินการทางวินัย 

 
  และในบางมหาวิทยาลัยกําหนดให้มีรองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการสองคน โดย
กรณีที่ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระให้รองประธานสภาคณาจารย์
คนที่หนึ่ง รองประธานสภาคณาจารย์คนที่สอง ดํารงตําแหน่งแทนตามลําดับ ส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมกําหนดไว้ไม่เหมือนกัน เมื่อประธานสภาสภาคณาจารย์และข้าราชการพ้นจากตําแหน่งก่อนครบ
วาระต้องเลือกประธานใหม่ เนื่องจากวัฒนธรรมการปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมไม่เหมือนบาง
มหาวิทยาลัย จึงเห็นควรปรับไปตามความเหมาะสม  
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 ๑.๓ ห้องปฏิบัติงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ช้ัน ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
ขณะนี้ใช้เป็นห้องรับรองเจ้าหน้าที่สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินที่มาปฏิบัติงานตรวจสอบข้อมูลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ทําให้ช่วงเวลานี้ยังไม่สามารถใช้ห้องปฏิบัติงานได้ 
 ๑.๔ ปรับปรุงอาคารกิจการนักศึกษาเดิมเป็นห้องปฏิบัติงานสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 
 ๑.๕ แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน 
๒๕๖๐ โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 
  ๑) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนังสือเวียนให้มหาวิทยาลัยรวบรวมศาสตร์
พระราชาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และให้นํามาปรับใช้ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 
โดยมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปียถนอม รองอธิการบดี เป็นประธานดําเนินการรวบรวม
ศาสตร์พระราชาในท้องถิ่น เมื่อรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้นํามาประยุกต์เข้ากับรายวิชาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐมต่อไป 
  ๒) กองนโยบายและแผนกําหนดจัดประชุมการจัดสรรงบประมาณประจําปี ๒๕๖๑ ใน
วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยรัฐบาลมีนโยบายลดงบประมาณของมหาวิทยาลัยลง เพื่อให้มหาวิทยาลัย
ดําเนินการหารายได้เพื่อนํามาบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งจะจัดสรรงบประมาณไปยังจังหวัด  
เพื่อจัดสรรให้หน่วยงานในจังหวัดต่อไป ในการนี้  หากอาจารย์ท่านใดไม่ดําเนินการโครงการตามที่ขอ
งบประมาณไว้จะถูกขึ้นบัญชี เป็นผู้ของบประมาณแต่ไม่ดําเนินการ 
  ๓) มีนโนบายจากรัฐบาลให้จัดทําเอกสารราชการเป็น ๒ ภาษา เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งจะทําให้งานบริหารทั่วไปมีภาระงานเพิ่มขึ้น  
  ๔) ออกร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยหอพักนักศึกษาพยาบาลใหม่ 
เนื่องจากต้องการความรัดกุมและเน้นเรื่องความปลอดภัยมากขึ้น  
   ๕) คณะพยาบาลศาสตร์มีนโยบายจะเปิดหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ  
  ๖) มีนโยบายให้ติดต้ังกล้องบันทึกวีดีโอประจํารถยนต์ของมหาวิทยาลัยทั้งหมด 
  ๗) มอบกองพัฒนานักศึกษาดําเนินการจัดซื้อโดรน เพื่อใช้ในการเผยแพร่ภาพกิจกรรมต่าง 
ๆ ของมหาวิทยาลัย  
  ๘) ติดต้ังกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมในบริเวณจุดที่ลับตา เพื่อรักษาความปลอดภัยต่อนักศึกษา
และบุคลากร 
  อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ควรติดกล้องวงจรปิดบริเวณที่มีความเสี่ยง
ต่อทรัพย์สินสูญหาย  
  ๙) คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยส่วนมากไม่เข้าร่วมพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬาทักษะ
วิชาการและกีฬา พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ ๓๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
   อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ เสนอให้มหาวิทยาลัยส่งเสริมวัฒนธรรมในองค์กร
ของคณาจารย์และบุคลากรในการมีส่วนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย   
   ประธานขอนํามติที่ประชุมมอบให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยชุดใหม่ดําเนินการต่อไป  
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  ๑๐) ให้ความเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   ที่ประชุมอภิปรายกันอย่างกว้างขวางและมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
   ๑. เนื่องจากมีผลได้ผลเสียต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยโดยตรง ควรประกาศให้
บุคลากรได้รับทราบล่วงหน้า 
   ๒ .  ควรกําหนดน้ําหนักการใช้ผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ  
(Redesigned TOEIC) มาประกอบการพิจารณาการต่อสัญญาจ้างหรือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
   ประธานให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยดําเนินการประกาศข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร   
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๐ ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว  
  ๑๑) รับทราบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพ้ืนฐาน (O-NET) ประจําปีการศึกษา 
๒๕๕๙ ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยผลปรากฏว่า ในรายวิชา
คณิตศาสตร์มีนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมสอบได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน คือ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จํานวน ๓ ราย และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จํานวน ๑ ราย ดังรายนาม
ต่อไปนี้ 
   ๑.  เด็กชายอภิรัฐ  สุขสงวน   ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓      
   ๒.  นายกิตติพงษ์  ชูชาติ   ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓      
   ๓.  นายกิตติพศ  เจนสวัสด์ิพงศ์  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓      
   ๔.  นายชวิน   เตียวิไล   ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
  ๑๒) มีนโยบายให้ระบบการจัดการเว็บไซต์ของสถาบันการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมอยู่ในระดับต้น ๆ ของประเทศ โดยจะมีมาตรการให้อาจารย์ทุกคนใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของ
มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งให้นักศึกษาจัดทํา e-portfolio ต้ังแต่เริ่มเข้าเรียนชั้นปีที่ ๑ เพื่อเก็บประวัติไว้ใช้
ประกอบในการสอบเข้าทํางานหรือศึกษาต่อ และพัฒนา E-learning ให้ดีขึ้น 
  ๑๓) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จะมีการทํา clearing house ในการรับนักศึกษาใหม่เข้า
สถาบันอุดมศึกษาของนักศึกษาคือ ๑ คนต่อ ๑ สิทธ์ิ โดยนักศึกษาเลือกมหาวิทยาลัยใดแล้วไม่สามารถสมัคร
เข้ามหาวิทยาลัยอ่ืนได้ ทั้งนี้ กรณีนักศึกษามีความประสงค์ขอไปสอบที่มหาวิทยาลัยอ่ืนสามารถขอสละสิทธ์ิกับ
มหาวิทยาลัยที่ตนรายงานตัวแล้วได้   
  ๑๔) ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องการเก็บค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาตรีของนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาค กศ.พป. พ.ศ. ..... 
  ๑๕) มหาวิทยาลัยสามารถชดใช้ทุนปริญญาเอกให้กับอาจารย์ที่ย้ายมาจากสถาบันอื่นใน
กรณีเป็นสาขาวิชาที่ขาดแคลนอาจารย์ 
  ๑๖) รับทราบประกาศผลการสรรหาผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คือ อาจารย์ ดร.อัมรินทร์ อินทร์อยู่ 
  ๑๗) รับทราบการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนผู้บริหารในตําแหน่งผู้อํานวยการ
คือ อาจารย์ ดร.สุพจน์ เฮงพระพรหม 



~ ๖ ~�
 

  ๑๘) ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะครบวาระการดํารงตําแหน่งในวันที่ 
๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐  
  ๑๙) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ประจําจะครบวาระการดํารงตําแหน่ง
ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
  ๒๐) การสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขณะนี้อยู่ระหว่างการสรรหา โดยสภามหาวิทยาลัยกําหนดวาระการ
ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกคณบดีในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
  ๒๑) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจะครบวาระการดํารงตําแหน่งในวันที่ ๑๙ 
มิถุนายน ๒๕๖๐  
  ๒๒) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ขอลาออกจากตําแหน่งต้ังแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
โดยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ข้อ ๖ วรรคสอง กําหนดให้ “ในกรณีที่คณะใดผู้ดํารงตําแหน่งคณบดีพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ให้
ดําเนินการสรรหาคณบดีภายในเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่พ้นจากตําแหน่ง” 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับทราบรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ  
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ รายงานความคืบหน้าตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐  
  ประธานรายงานความคืบหน้าตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 
เรื่องที ่ มติที่ประชุม การดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑ เห็นชอบโครงการจัดทํารายงานผล
การปฏิบัติงานของสภาคณาจารย์
และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ 
จํานวน ๑,๐๐๐ เล่ม ๆ ละ ๙๕ บาท 
รวมเป็นเงิน ๙๕,๐๐๐ บาท และ
เ ส น อ ม ห า วิ ท ย า ลั ย อ นุ มั ติ
งบประมาณต่อไป  

มหาวิทยาลัยอนุมัติโครงการจัดทํา
รายงานผลการปฏิบัติงานของสภา
คณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐมแล้ว และอยู่ระหว่าง
ดําเนินการจัดทําวารสาร 

คณะกรรมการสภา
คณาจารย์และ
ข้าราชการ 
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เรื่องที ่ มติที่ประชุม การดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๒ ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วย
สภาคณาจารย์และข้าราชการ 
พ.ศ. .... โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

ดําเนินการแก้ไขข้อบังคับเรียบร้อย
แล้ ว  และ เสนอมหาวิทยาลั ย
พิจารณา โดยมหาวิทยาลัยมอบ
นิ ติกรตรวจสอบข้อบั งคับเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณา

-ประธานสภา 
คณาจารย์ฯ 
-อ.ไพรัช  
ดํารงกิจถาวร 

๓ เห็นชอบให้เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา
ดําเนินการดูแลความสะอาดและขยะ 
บนสะพานลอยหน้ามหาวิทยาลัย

เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ว ประธานสภา 
คณาจารย์ 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
 ๓.๒ ประธานสืบเนื่องเรื่องการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินประจําตําแหน่ง
นอกเหนือจากเงินเดือนในอัตราเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีหนังสือ
แจ้งการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือน โดยมหาวิทยาลัยมีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินประจําตําแหน่งดังกล่าว 
จํานวน ๒ ราย คือ นางสาวนันท์นภัส ประสพสุข และนางรัตนา ยังจิรวัฒนชัย ทั้งนี้ ได้รับเงินย้อนหลัง
ต้ังแต่วันที่ได้รับการอนุมัติ 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 ๓.๓ ประธานสืบเนื่องวาระ ๕.๒ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยสภา
คณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยได้มอบหมายนิติกรนําเสนอคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา ซึ่งอยู่ในระหว่างรอเสนอที่ประชุม 
  ในการนี้ ขอเสนอแก้ไขข้อ ๖ วรรคท้ายจาก “ประธานจะแต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการคนหนึ่ง
และผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมจํานวนไม่เกินสองคนก็ได้” เป็น “ประธานจะแต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการ
จํานวนไม่เกินสองคนก็ได้” เนื่องจากภาระงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการค่อนข้างมาก 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ๔.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องผลการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ 
  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องผลการ
เลือกต้ังสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
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มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 ๔.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องรายชื่อคณะกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ 
  ประธานแจ้งว่าตามที่ประธานคณะกรรมการเลือกต้ังสภาคณาจารย์และข้าราชการ         
ได้ดําเนินการประชุมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อคัดเลือก
ประธาน รองประธาน และเลขานุการ โดยที่ประชุมมีมติเลือกอาจารย์ไพโรจน์ ร่มบารมี เป็นประธาน 
อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ เป็นรองประธาน และอาจารย์ยศพรธ์ วรรชนะ เป็นเลขานุการ  
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 ๔.๓ มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ และครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ 
  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 
  ๑) อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
  ๒) อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร ๕ ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
  ๓) อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐) 
  ๔) อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
   ๕) อนุมัติการปรับแผนการเรียนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตร ๕ ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
  ๖) อนุมัติแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง
ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๐) 
  ๗) ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมดําเนินการตามความเห็นที่คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเสนอ กรณีสั่งลงโทษทางวินัยไล่ออกจากราชการของนางวิไล  
ตาปะสี และนางสาววารีรัตน์ สามบุญลือ 
  ๘) ให้ความเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. .... 
  และมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ 
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 
  ๑) อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐) 
  ๒) อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
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  ๓) อนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
  ๔) อนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
  ๕) อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
  ๖) อนุมัติหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบดิจิทัลอาร์ต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
  ๗) อนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
  ๘) อนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
  ๙) อนุมัติหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
  ๑๐)  อนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐) 
  ๑๑) อนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  
  ๑๒) ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องการเก็บค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาตรีของนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาค กศ.พป. (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ๑๓) แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ 
  ๑๔) แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  ๑๕) แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
  ๑๖) แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ทั้งนี้  ให้ใช้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ (ฉบับ
ปรับปรุงครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๐) และแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ เป็นกรอบในการ
กําหนดทิศทางการสรรหาคณบดี 
  ๑๗) ให้คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยตรวจสอบมติคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ตามหนังสือถึงนายกสภา
มหาวิทยาลัย เลขรับที่ ๓ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่องขอให้ตรวจสอบมติคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลมหาวิทยาลัยและเสนอความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 ๔.๔ ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปขมท. ประจําปี ๒๕๖๐ 
  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)  ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กําหนดจัดโครงการประชุม
วิชาการ ปขมท. ประจําปี ๒๕๖๐ ภายใต้หัวข้อ “ไทยแลนด์ ๔.๐ กับอุดมศึกษาไทย” ในระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ 
พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ ในการนี้ ขอเรียนเชิญกรรมการเข้าร่วมประชุมวิชาการ     
ในวันดังกล่าว 
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  ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ๑) เห็นควรให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่ขอรับทุนเพื่อจัดทําผลงานวิจัยกับงานประจํา 
(R to R) ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานเพื่อความเจริญก้าวหน้าของ
ตนเอง โดยให้สถาบันวิจัยและพัฒนาดําเนินการต่อไป 
  ๒) เสนอให้ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจําปี ๒๕๖๐ ให้บุคลากร
สายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยได้รับทราบ 
  ประธานแจ้งว่าพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนได้รับการคัดเลือกให้นําเสนอผลงานวิจัย 
R to R ในงานประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๙  
ณ อาคารเฉลิมพระราชกุมารี ๖๐ พรรษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ 
๑ เมษายน ๒๕๖๐ โดยได้รับการคัดเลือกผ่านทุกเรื่อง และได้รับรางวัลชมเชย ๑ เรื่อง คือเรื่อง
กระบวนการพัฒนาคู่มือการเบิกจ่ายใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง กรณีซื้อด้วยวิธีตกลงราคาและเบิกจ่ายจาก
งบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ e-GP) ของนางสาว
สุภาพร มนคล้ํา เจ้าหน้าที่ประจํางานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ และประธานส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการไปยัง
สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อดําเนินการต่อไป 
 
 ๔.๕ ขอเชิญเข้าร่วม TAGB FORUM / เสวนา สสมท เรื่อง “มาตรการตาม ม.๔๔ กับการ
แก้ปัญหาอุดมศึกษาไทย” 
  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) (สสมท) กําหนดจัด 
TAGB FORUM / เสวนา สสมท (Thai Association of Governing Board of universities and colleges 
FORUM / เสวนาสมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) เรื่อง มาตรการตาม ม.๔๔ กับการแก้ปัญหา
อุดมศึกษาไทย” ในวันศุกร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องแมนดาริน A ช้ัน ๑ 
โรงแรมแมนดาริน ถนนสามย่าน กรุงเทพฯ ในการนี้ ขอเรียนเชิญกรรมการเข้าร่วมประชุมวิชาการในวันดังกล่าว 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 ๔.๖ คัดเลือกตัวแทนเพื่อทําหน้าที่กรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนและเรื่องกล่าวโทษ 
  ประธานแจ้งว่านิติกรมีหนังสือขอความอนุเคราะห์คัดเลือกตัวแทนสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการเพื่อทําหน้าที่กรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนและเรื่องกล่าวโทษ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม เรื่องแนวทางดําเนินงานจัดการข้อร้องเรียนและเรื่องกล่าวโทษ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗ ประกอบด้วย 

(๑) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย ๑ คน  เป็นประธาน 

(๒) ตัวแทนจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ ๑ คน  เป็นกรรมการ 

(๓) ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี    เป็นกรรมการ 

(๔) ผู้อํานวยการกองกลาง     เป็นกรรมการ 

(๕) นิติกร ๑ คน      เป็นกรรมการและเลขานุการ 
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 โดยขอให้สภาคณาจารย์และข้าราชการพิจารณาคัดเลือกตัวแทนสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการจํานวนหนึ่งคน เพื่อทําหน้าที่กรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนและเรื่องกล่าวโทษ ในการนี้  จึงส่ง
หนังสือให้กรรมการเลือกผู้แทนกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการจํานวนหนึ่งคน โดยผู้ที่ได้รับเลือกเป็น
กรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนและเรื่องกล่าวโทษคือ อาจารย์ธีรศักด์ิ ลีละพัฒนา  
 
มติที่ประชุม  รับทราบ และรับรองให้อาจารย์ธีรศักด์ิ ลีละพัฒนา เป็นตัวแทนจากสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ เพื่อทําหน้าที่กรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนและเรื่องกล่าวโทษ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑ แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ 
  ประธานแจ้งว่าตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๖ วรรคท้าย กําหนดให้ “ประธานจะแต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการคนหนึ่งและผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ในการประชุมจํานวนไม่เกินสองคนก็ได้” ในการนี้ เสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งต้ังเจ้าหน้าที่งานประชุม
และพิธีการจํานวนหนึ่งคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
 
มติที่ประชุม เห็นชอบแต่งต้ังเจ้าหน้าที่งานประชุมและพิธีการเป็นผู้ช่วยเลขานุการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ 
 
 ๕.๒ การจัดองค์กรและมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสภาคณาจารย์
และข้าราชการ 
  ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาการจัดองค์การและมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ดังนี้ 
  ๑.  ฝ่ายเลขานุการ 
   - งานธุรการ 
   - งานประชุม 
   - งานการเงิน งบประมาณ พัสดุครุภัณฑ์ 
   - รับเรื่องราวข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น  
  ๒. ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนา 
   - พัฒนาเสริมสร้างการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
   - พัฒนาส่งเสริมความก้าวหน้าทางอาชีพ 
   - ติดตามการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
  ๓. ฝ่ายกิจการพิเศษ 
   - จัดเวทีเสวนารูปแบบต่าง ๆ 
   - ประสานงานกับที่ประชุม (ปอมท. ปขมท. ปทสท.) และองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
   - จัดสํารวจความคิดเห็นประเด็นเกี่ยวกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
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  ๔. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
   - จัดทําจดหมายข่าวและส่งข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
   - จัดทําและดูแลเว็บไซต์ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
   - ประสานสื่อมวลชนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
  ที่ประชุมอภิปรายกันอย่างกว้างขวางและมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ๑) การวางแผนการดําเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการภายในระยะเวลา ๓ ปี 
และจัดเรียงลําดับในการดําเนินการในแต่ละปี  
  ๒)  ให้กรรมการรับฟังความคิดเห็น หรือกรณีพบปัญหาในคณะ ศูนย์ สํานัก หรือต้องการ
ส่งเสริมและพัฒนาในด้านต่าง ๆ ให้นําเรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา โดยที่ประชุมจะมอบหมายกรรมการ  
ที่มีความถนัดในด้านนั้น ๆ ดําเนินการ 
  ๓) เนื่องจากสภาคณาจารย์และข้าราชการเป็นคณะบุคคลไม่ใช่องค์กร ควรทําหน้าที่ตาม
บทบาทท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗     
 
มติที่ประชุม เห็นชอบการดําเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยใช้วิธีพิจารณาเป็นรายกรณี 
และมอบหมายงานตามความเหมาะสมและความถนัดของกรรมการ 
 
ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอื่น ๆ 
 ๖.๑ อาจารย์ ดร.นันท์นภัส นิยมทรัพย์ แจ้งว่าบริเวณทางเข้ามหาวิทยาลัยมีร้านจําหน่ายอาหาร   
ทําให้การจราจรบริเวณดังกล่าวติดขัดเนื่องจากรถยนต์ไม่สามารถสวนทางได้ 
  ประธานให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยขอซื้อที่ดินบริเวณดังกล่าว แต่เจ้าของที่ดินไม่ขาย 
และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่สามารถอํานวยความสะดวกได้เนื่องจากไม่ใช่พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย แต่
อาจจะประสานขอความร่วมมือจากบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 ๖.๒ ประธานแจ้งว่า อาจารย์ไพรัช ดํารงกิจถาวร กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ประเภทคณาจารย์ประจํา สิ้นสุดสภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการเมื่อวันที่ ๑ เมษายน 
๒๕๖๐ เนื่องจากไม่ต่อสัญญาจ้าง ซึ่งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๕ กําหนดว่า “ในกรณีที่ประธานหรือกรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนครบ
วาระให้อธิการบดีประกาศให้ผู้ที่ได้รับเลือกในประเภทเดียวกันกับผู้ที่พ้นจากตําแหน่งจากบัญชีรายชื่อตาม
ข้อ ๑๑(๖) ในลําดับถัดไปเข้าดํารงตําแหน่งแทน หากไม่มีผู้รับเลือกในลําดับถัดไปให้ดําเนินการเลือกต้ัง
ซ่อมภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประธานหรือกรรมการผู้นั้นพ้นจากตําแหน่ง.....” ซึ่งในการเลือกต้ัง
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการครั้งที่ผ่านมาไม่มีบัญชีรายชื่อในลําดับถัดไปจึงต้องดําเนินการ
เลือกต้ังซ่อม ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ (แทนตําแหน่งที่ว่าง) 
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มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
 ๖.๓ ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งต้ังเจ้าหน้าที่พัสดุประจําสภาคณาจารย์และข้าราชการ
เนื่องจากมีครุภัณฑ์ประจําห้องปฏิบัติงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
  นางอารีรัตน์ บุตรแก้ว แจ้งว่าข้อมูลเลขครุภัณฑ์มีอยู่ที่งานพัสดุกลางอยู่แล้ว หากต้องการ
แยกทะเบียนคุมครุภัณฑ์ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ งานพัสดุขอรับไปดําเนินการแยกทะเบียนคุม
ครุภัณฑ์ของสภาคณาจารย์และข้าราชการให้ 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามที่นางอารีรัตน์ บุตรแก้ว เสนอ 
 
 ๖.๔ ประธานแจ้งว่าสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ขอเข้าศึกษาดูงาน
สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ในการนี้ ขอเรียนเชิญกรรมการทุกท่านร่วมต้อนรับในวันและเวลาดังกล่าว และจะประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ของที่ระลึกและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องจาก
มหาวิทยาลัย 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 ๖.๕ ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาการไปศึกษาดูงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดย
ให้กรรมการพิจารณาสถานที่ศึกษาดูงานเสนอที่ประชุมในครั้งต่อไป 
  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ๑) วัตถุประสงค์การไปศึกษาดูงานเพื่อไปศึกษาปัญหาการบริหารงานในระยะเปลี่ยนผ่าน 
  ๒) ศึกษาบทบาทของสภาคณาจารย์และข้าราชการในการสร้างความเข้มแข็งของบุคลากร 
เพื่อนํามาพัฒนามหาวิทยาลัย 
  ๓) ศึกษาดูงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในจังหวัดภาคใต้ 
  ๔) เสนอให้ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลด้วย เนื่องจากมีข่าวว่าบางแห่งเกิด
ความขัดแย้งในการบริหารงานสูงมาก  
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบการศึกษาดูงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏและ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในจังหวัดภาคใต้ โดยมอบให้กรรมการพิจารณาสถานที่ศึกษาดูงาน
นําเสนอที่ประชุมพิจารณาในครั้งต่อไป 
 
 ๖.๖ ประธานขอภาพถ่าย หมายเลขโทรศัพท์ และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของกรรมการทุกท่าน
เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์สภาคณาจารย์และข้าราชการให้เป็นปัจจุบัน 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 



~ ๑๔ ~�
 

 ๖.๗ อาจารย์ ดร.นันท์นภัส นิยมทรัพย์ ขอสอบถามเรื่องมหาวิทยาลัยจะงดแจกหนังสือให้กับ
นักศึกษาในปีการศึกษา  ๒๕๖๐  ยังไม่ชัดเจน  เนื่องจากการไม่แจกหนังสือจะมีผลกระทบต่อการเรียนการสอน 
และภาระความรับผิดชอบในการสําเนาเอกสารประกอบการสอนจะอยู่ที่คณะ จึงขอให้มหาวิทยาลัย    
แจ้งนโยบายการไม่แจกหนังสือในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ให้ชัดเจน และเพื่อคณบดีที่เข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่
จะได้วางแผนการจัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับการสําเนาเอกสารการสอนของคณาจารย์ในคณะ 
 
มติที่ประชุม  ประธานขอนําไปหารือกับมหาวิทยาลัย  
 
 ๖.๘ ประธานแจ้งกําหนดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นวันพฤหัสบดีที่สามของเดือน 
โดยกําหนดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ  
 
เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๘ น.  
 

 
 นางกฤติมา  ธณศักด์ิกุล อาจารย์ยศพรธ์ วรรชนะ  
 ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 


