รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ
สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชัน้ ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
------------------------------ผู้มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

อาจารย์ไพโรจน์
อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ
อาจารย์ธีรศักดิ์
อาจารย์ ดร.ธีรวุธ
อาจารย์ ดร.นันท์นภัส
อาจารย์ ดร.หรรษา
ผศ.ดร.พิมสุภาว์
อาจารย์ พันจ่าเอกหญิงสีนวล
อาจารย์ณัฐวรรธน์
นางศรีสุดา
นางอารีรัตน์
อาจารย์ยศพรธ์
นางกฤติมา

ร่มบารมี
แสงทองพินิจ
ลีละพัฒนา
ธาดาตันติโชค
นิยมทรัพย์
คล้ายจันทร์พงษ์
จันทนะโสตถิ์
รัตนวิจิตร
สถิราวิวัฒน์
มีอยู่เต็ม
บุตรแก้ว
วรรชนะ
ธณศักดิ์กุล

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

ผู้ไม่มาประชุม
๑. อาจารย์อวยไชย

อินทรสมบัติ

กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายมนัส
๒. นายนําชัย
๓. นางสาวทัสนา

สวนคร้ามดี
พันธ์โชติ
ศรีธรักษา

ผู้จัดการภาคอาวุโส บมจ. ไทยประกันชีวิต
ผู้บริหารศูนย์ บมจ. ไทยประกันชีวิต
ผู้บริหารศูนย์ บมจ. ไทยประกันชีวิต

เริ่มประชุม

เวลา ๐๙.๓๕ น.

ติดราชการ

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑
๑.๑ ประธานรายงานผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีสาระสําคัญดังนี้
๑) รับทราบผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ดังนี้
(๑) อาจารย์ ดร.วิรัตน์
ปิ่นแก้ว
ผู้แทนรองอธิการบดี
(๒) ผศ.ดร.จันทนา
วัฒนกาญจนะ ผู้แทนคณบดี
(๓) ผศ.ดร.หทัยชนก
บัวเจริญ
ผู้แทนคณบดี
(๔) อาจารย์ ดร.สุพจน์
เฮงพระพรหม ผู้แทนผู้อํานวยการสํานัก/สถาบัน
๒) รับทราบการอนุมัติให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน
๑ คน คือ นางสาวพัชรี เพียงเสมอ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
๓) ให้ความเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการรับจ่ายเงินใน
การจัดทดสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ พ.ศ. ๒๕๖๐
๔) อนุมัติแผนปฏิบัติการวิชาชีพครู ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๕) แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
(๑) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประธานกรรมการ
(๒) อาจารย์ ดร.วิรัตน์
ปิ่นแก้ว
กรรมการ
(๓) อาจารย์สมยศ
สืบจากดี
กรรมการ
(๔) ผศ.ศิริชัย
โสภา
กรรมการ
(๕) นางรัตนา
ยังจิรวัฒนชัย
กรรมการ
(๖) เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการ
๖) เลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ดังนี้
ตัณฑ์ศุภศิริ
(๑) ดร.ดวริต
(๒) นายทิม
ไทยทวี
(๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพศร ณ นครพนม
(๔) นายนิมิต
จงอักษร
(๕) นายบุญสม
จรดล
(๖) นายกองโท พเยาว์
เนียะแก้ว
(๗) นายล้ําลึก
พิชญาภรณ์
๒

(๘) นายวิเชต
จําปาทอง
(๙) นายวินัย
นุชพิทักษ์
(๑๐) นายเศวก
ธรรมศิริพงษ์
(๑๑) ร้อยตํารวจโท สฤษดิ์
สายสวาท
(๑๒) นายแพทย์สุธน
อิ่มประสิทธิชัย
(๑๓) นายสุรเดช
นิลเอก
(๑๔) นายเอกณัฏฐ์
คูเจริญชัยมานทวี
(๑๕) ผศ.ดร.เยาวภา
บัวเวช
๗) อนุมัติการจ้างผู้ดํารงตําแหน่งบริหารที่มไิ ด้เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ดังนี้
(๑) อนุมัติการจ้างรองศาสตราจารย์ชัยเลิศ ปริสุทธกุล เป็นผู้อํานวยการสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จนครบวาระการดํารงตําแหน่ง
(๒) อนุมัติการจ้างผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ เป็นคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ จนครบวาระการดํารงตําแหน่ง
ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการกําหนดอัตราเงินเดือนและการเพิ่มเงินเดือนของ
ผู้ดํารงตําแหน่งบริหารที่มิได้เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย พิจารณาอัตราเงินเดือนและเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา
๘) แต่งตั้งนายกิตติศักดิ์ เมธาทัศน์ชวลิต เป็นกรรมการกําหนดอัตราเงินเดือนและ
การเพิ่มเงินเดือนของผู้ดาํ รงตําแหน่งบริหารที่มิได้เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย (แทนตําแหน่งที่ว่าง)
๙) อนุมัติแต่งตั้งให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ จํานวน ๒ ราย ดังนี้
(๑) อาจารย์ ดร.ณรงค์ ชั ย บุ ญ โญปกรณ์ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
สาขาวิชาฟิสิกส์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐
(๒) อาจารย์ ดร.ภัทรวจี ยะสะกะ ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
ฟิสิกส์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐
มติที่ประชุม

รับทราบ
๑.๒ ประธานแจ้งรายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน

๑๑ ราย ดังนี้

๓

ประเภทข้าราชการ จํานวน ๙ ราย
๑) รองศาสตราจารย์โสรัจ
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรวดี
๔) อาจารย์ ดร.ดรุณี
๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาณี
๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ
๗) อาจารย์ ดร.สมปอง
๘) อาจารย์เชิดศักดิ์
๙) นางสาวโสภา

กายบริบูรณ์
เปียถนอม
ศรีเอี่ยมสะอาด
โกเมนเอก
อินทน์จันทน์
กาญจนสินธุ
ทองงามดี
ชื่นตา
ลีวงศ์พันธ์

คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
สํานักวิทยบริการฯ

ประเภทลูกจ้างประจํา จํานวน ๑ ราย
๑) นายสุชิน
เหลืองสมานกุล
ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จํานวน ๑ ราย
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนันท์ วรรณศิริ
คณะพยาบาลศาสตร์
งานบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลได้ ดํ า เนิ น การจั ด สรรงบประมาณศึ ก ษาดู ง านสํ า หรั บ
ผู้เกษียณอายุราชการ ประจําปี ๒๕๖๑ ไว้เรียบร้อยแล้ว และขอความร่วมมือจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ
จํานวน ๓ คน คือ ประธานหรือผู้แทนประธาน กรรมการจากคณะพยาบาลศาสตร์ จํานวน ๒ คน ไปศึกษาดูงาน
ในระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ จะเชิญมผู้เกษียณอายุราชการประชุมเพื่อกําหนดสถานที่
ศึกษาดูงานในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
ที่ประชุมเสนอให้ผู้เกษียณอายุราชการไปศึกษาดูงานประเทศไต้หวันร่วมกับการไป
ศึกษาดูงานของประธานสาขาวิชา
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายประธานเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ผู้เกษียณอายุราชการไป
ศึกษาดูงานประเทศไต้หวันร่วมกับประธานสาขาวิชา
๑.๓ ประธานแจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔

ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่
๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงแรมสบายดีรีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี จํานวน
๒๓ หน้า เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒
กันยายน ๒๕๖๐ โดยให้ปรับปรุงแก้ไข ดังนี้
๑. หน้า ๓ หัวข้อที่ ๒ ช่องการดําเนินงาน แก้ไขคําว่า “วิทยาลัยนานาการท่องเที่ยว” เป็น
“วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว”
๒. หน้า ๖ ระเบียบวาระที่ ๓.๔ แก้ไขคําว่า “Google From” เป็น “Google Form”
๓. หน้า ๗ ระเบียบวาระที่ ๔.๒ แก้ไขชื่อ “อาจารย์ ดร.ธีรวุฒิ” เป็น “อาจารย์ ดร.ธีรวุธ”
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ รายงานความคืบหน้าตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครัง้ ที่ ๖/๒๕๖๐
ประธานรายงานความคืบหน้าตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ให้ที่ประชุมทราบ
เรื่องที่

๑

๒

มติที่ประชุม

การดําเนินงาน

รั บทราบการร่ วมทํ าบุ ญโดยเสด็ จ อยู่ระหว่างดําเนินการ
พระราชกุ ศลพิ ธี ถวายผ้ าพระกฐิ น
พระราชทาน ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยมอบผู้ ช่วยเลขานุ การรวบรวม
เงิ นทํ าบุ ญส่ งไปยั งสํ านั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ดําเนินการเสนอข้อ บังคับฯ ให้
ราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยพิจารณาเรียบร้อยแล้ว
และข้ าราชการ พ.ศ. .... โดยให้
ปรั บปรุ งแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาคณาจารย์ และ
ข้าราชการ
๕

ผู้รับผิดชอบ

สภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ

สภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ

เรื่องที่

มติที่ประชุม

๓

ประธานขออนุญาตนําระเบียบวาระที่
๕.๓ แบบสํารวจความคิดเห็นเพื่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
ประธานมอบคณะกรรมการสภา
คณาจารย์และข้าราชการดําเนินการ
สรุ ป ข้ อ มู ล การศึ ก ษาดู ง านสภา
คณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยส่งข้อมูล
ให้ ผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก ารภายในวั น ที่
๒๕ กันยายน ๒๕๖๐

๔

มติที่ประชุม

การดําเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

เสนอที่ ประชุ ม พิ จารณาในการ ฝ่ายเลขานุการ
ป ร ะ ชุ ม ค รั้ ง ที่ ๗ / ๒ ๕ ๖ ๐ สภาคณาจารย์และ
ระเบียบวาระที่ ๕.๑
ข้าราชการ
ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว เสนอที่ สภาคณาจารย์
ประชุ มเพื่ อทราบในการประชุ ม และข้าราชการ
วั น ที่ ๑ ๒ ตุ ล า ค ม ๒ ๕ ๖ ๐
ระเบียบวาระที่ ๔.๒

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐
ประธานรายงานมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดสาระสําคัญ ดังนี้
๑) รับทราบรายงานประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม
๒) รับทราบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จาก
เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
๓) อนุ มั ติ แ ผนรั บ การรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ประจํ า ปี ก ารศึ กษา ๒๕๖๐
(เพิ่มเติม) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
จํานวน ๒๐ คน
๔) อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวนเงิน ๓๖๓,๑๘๖,๔๐๐ บาท (สามร้อยหกสิบสามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๖

๕) ให้ความเห็นชอบแนวทางการปรับทิศทางแผนยุทธศาสตร์ใหม่ (Reprofile) โดยให้
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
๖) แต่งตั้งกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น (แทนตําแหน่ง
ที่ว่าง) ดังนี้
(๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย
เปียถนอม
กรรมการ
(๒) รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ
โควินท์ทวีวัฒน์ กรรมการ
ทองงามดี
กรรมการ
(๓) อาจารย์ ดร.สมปอง
(๔) นางศิริพร
โรจน์พิทักษ์กุล เลขานุการ
(๕) นางสาวนันท์นภัส
ประสพสุข
ผู้ช่วยเลขานุการ
๗) เลือ กและแต่งตั้ง ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.หทัย ชนก บัว เจริญ เป็น คณบดีค ณะ
พยาบาลศาสตร์
๘) อนุมัติการใช้ที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ นฐ.๑๓ บริเวณข้างศาลจังหวัด
นครปฐม เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์จําหน่ายสินค้าการเกษตร และการบริการวิชาการ
๙) อนุมัติการขยายระยะเวลาการพิจารณาการอุทธรณ์คําสั่งลงโทษทางวินัยไล่ออกจาก
ราชการของ นางวิไล ตาปะสี และนางสาววารีรัตน์ สามบุญลือ ไปอีก ๓๐ วัน นับแต่วันครบกําหนดเดิม
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๒ รายงานสรุปโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงานของสภา
คณาจารย์และข้าราชการ
ประธานรายงานสรุปโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงานของสภา
คณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี และวิทยาลัยนานาชาติการ
ท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ให้ที่ประชุมทราบ
ที่ ป ระชุ ม เสนอแก้ ไ ขรายงานสรุ ป โครงการศึ ก ษาดู ง านและแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ก าร
ดําเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ดังนี้
๑) หน้าปก บรรทัดที่ ๕ และบรรทัดที่ ๖ ให้ตัดเครื่องหมาย “,” ออก
๒) หน้า ๑ ข้อ ๔ แก้ไข ชื่อ-สกุล “อาจารย์ไพโรจน์ ร่วมบารมี” เป็น “อาจารย์ไพโรจน์
ร่มบารมี”
๓) หน้า ๕ ข้อ ๔.๑ ให้ตัดเครื่องหมาย “,” ออก
๗

มติที่ประชุม

รับทราบ โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ การศึกษาความต้องการจําเป็นในการสร้างองค์กรผาสุกของบุคลากร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม
อาจารย์ ดร.นันท์นภัส นิยมทรัพย์ และอาจารย์ ดร.หรรษา คล้ายจันทร์พงษ์ เสนอที่ประชุม
พิจารณาการศึกษาความต้องการจําเป็นในการสร้างองค์กรผาสุกของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ที่ประชุมเสนอให้ปรับงบประมาณการส่งไปรษณีย์เผยแพร่สภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏและราชมงคล จากจํานวน ๔๐ แห่ง เป็นจํานวน ๕๐ แห่ง เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท และปรับ
งบประมาณค่าซองเอกสารน้ําตาล A4 ขยายข้าง จากจํานวน ๔๐ ซอง เป็นจํานวน ๕๐ ซอง เป็นเงิน ๒๕๐ บาท
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการการศึกษาความต้องการจําเป็นในการสร้างองค์กรผาสุกของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยมอบ อาจารย์ ดร.หรรษา คล้ายจันทร์พงษ์ และอาจารย์ ดร.นันท์นภัส นิยมทรัพย์
ปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เพื่อนําเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๑
ธันวาคม ๒๕๖๐
๕.๒ ทบทวนแบบฟอร์ ม ของแบบประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของบุ ค ลากรใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ เสนอที่ประชุมพิจารณาทบทวนแบบฟอร์มของแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มติที่ประชุม เห็ น ชอบให้ ท บทวนแบบฟอร์ ม ของแบบประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของบุ ค ลากรใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ดังนี้
๑) อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ
แสงทองพินิจ
ประธานอนุกรรมการ
๒) อาจารย์ยศพรธ์
วรรชนะ
อนุกรรมการ
๓) อาจารย์ธีรศักดิ์
ลีละพัฒนา
อนุกรรมการ
๔) อาจารย์ณัฐวรรธน์
สถิราวิวัฒน์
อนุกรรมการ
๕) อาจารย์อวยไชย
อินทรสมบัติ
อนุกรรมการและเลขานุการ

๘

๕.๓ การจัดทําประกันภัยแบบกลุ่มสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อาจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา ขออนุญาตให้ นายนําชัย พันธ์โชติ นายมนัส สวนคร้ามดี
และนางสาวทั ส นา ศรี ธ รั ก ษา ตั วแทนบริษั ท ไทยประกั น ชี วิ ต จํ า กั ด (มหาชน) เสนอที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณา
ประกันภัยแบบกลุ่มสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการการจัดทําประกันภัยแบบกลุ่มสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โดยมอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ธีรวุธ ธาดาตันติโชค และอาจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา ประสานตัวแทนบริษัท
ประกันภัยจัดทําข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความคุ้มครองตามระบบประกันสังคมกับระบบการ
ประกันภัยแบบกลุ่ม
๕.๔ การศึกษาแนวทางการประเมินสุขภาพจิตของบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์ เสนอที่ประชุมพิจารณาแบบประเมิน
สุขภาพจิตของบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มติที่ประชุม เห็ นชอบแนวทางการประเมิ นสุ ขภาพจิ ตของบุ คลากรและนั กศึ กษา มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
นครปฐม โดยมอบให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์ ปรับปรุงแบบสอบถามเพื่อนําเสนอต่อ
ที่ประชุมโดยเร่งด่วน ในการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๙
ตุลาคม ๒๕๖๐
๕.๕ เลือกตัวแทนกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อให้
ข้อมูลประกอบการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประธานแจ้ ง ว่ า ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐมจะรั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙ จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในวันที่ ๙ – ๑๐
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ดังนี้
๑. ขอเรียนเชิญร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐
พรรษา มหาวชิราลงกรณ

๙

๒. ขอเรียนเชิญตัวแทนกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ จํานวน ๒ คน เข้ารับ
การสั มภาษณ์ เพื่อ ให้ ข้ อ มู ล ประกอบการตรวจประเมิ น ในวั น ที่ ๙ พฤศจิ กายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ในการนี้ ขอให้กรรมการเลือกตัวแทนกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการเข้ารับ
การสัมภาษณ์เพื่อให้ข้อมูลประกอบการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
จํานวน ๒ คน
มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ อาจารย์ ยศพรธ์ วรรชนะ และอาจารย์ ธี รศั กดิ์ ลีละพั ฒ นา เป็ นตัวแทนสภา
คณาจารย์และข้าราชการ เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อให้ข้อมูลประกอบการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๕.๖ ทบทวนแนวปฏิ บัติ ก ารนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษา กรณี อ าจารย์ นิ เ ทศต้ อ งให้ ผู้ อํ า นวยการ
โรงเรียนลงนามรับรองอาจารย์ไปนิเทศ
อาจารย์ ดร.นันท์นภัส นิยมทรัพย์ แจ้งว่าเนื่องจากมีอาจารย์นิเทศบางคนไม่ไปนิเทศ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภั ฏนครปฐมจึงได้
กําหนดแนวปฏิบัติให้อาจารย์นิเทศทุกคนนําแบบฟอร์มการนิเทศไปให้ผู้อํานวยการโรงเรียนลงนามรับรองการ
ไปนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของอาจารย์นิเทศ ในการนี้ เสนอที่ประชุมพิจารณาทบทวนแนว
ปฏิบัตกิ ารนิเทศนักศึกษาดังกล่าวควรหรือไม่
มติที่ประชุม เห็น ชอบและให้ประธานเสนอมหาวิ ท ยาลั ยทบทวนแนวปฏิ บัติ การนิ เทศนั กศึ ก ษา กรณี
อาจารย์ นิ เ ทศต้ อ งให้ ผู้ อํ า นวยการโรงเรี ย นลงนามรั บ รองอาจารย์ ไ ปนิ เ ทศ และให้ ป ระธานนํ า เสนอต่ อ
มหาวิทยาลัย ดังนี้
๑) ทบทวนแบบฟอร์มการนิเทศ
๒) พิจารณาปัญหาที่แท้จริงของการนิเทศ
๓) คัดเลือกโรงเรียนที่ให้ความร่วมมือและใส่ใจต่อการพั ฒนานักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู
๕.๗ การกําหนดพื้นที่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาชั้นปีที่ ๕ (หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต)
อาจารย์ ดร.ธี ร วุ ธ ธาดาตั น ติ โ ชค เสนอที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณากํ า หนดพื้ น ที่ ก ารฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาชั้นปีที่ ๕ (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต)
๑๐

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ประธานเสนอมหาวิทยาลัยกําหนดพื้นที่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของ
นักศึกษาชั้นปีที่ ๕ (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) โดยให้ความสําคัญกับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครปฐมเป็นหลัก
กรณีโรงเรียนนอกเขตจังหวัดนครปฐม ควรอยู่ภายในรัศมีระยะทางไม่เกิน ๘๐ กิโลเมตร จากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ การเบิกจ่ายการไปนิเทศนักศึกษาระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน
อาจารย์ ดร.นันท์นภัส นิยมทรัพย์ แจ้งว่าอาจารย์นิเทศไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายไป
นิเทศในระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน เนื่องจากอยู่ในช่วงปิดงบประมาณประจําปี แต่อาจารย์นิเทศยังต้อง
ไปนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในช่วงดังกล่าว จึงขอเสนอให้พิจารณาปัญหาการเบิกจ่ายการไป
นิเทศนักศึกษา
มติที่ประชุม

รับทราบ เสนอแนะให้อาจารย์นิเทศปรับเวลาการนิเทศให้เสร็จภายในเดือนสิงหาคมของทุกปี

๖.๒ การเบิกจ่ายค่าหนังสือประจํารายวิชาของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ภาคเรียนที่
๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
อาจารย์ ดร.นันท์นภัส นิยมทรัพย์ แจ้งว่าเนื่องจากช่วงเดือนสิงหาคมมีนโยบายการ
แจกหนังสือไม่ชัดเจน และเดือนกันยายนเป็นช่วงเปลี่ยนระเบียบพัสดุ ทําให้บุคลากรหลายฝ่ายรวมถึงอาจารย์
ไม่ทราบและไม่ได้รับการประสานงานที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายค่าหนังสือ และ
ระยะเวลากระชั้นชิด ในบางช่วงที่อาจารย์ไปราชการต่างจังหวัดไม่สามารถดําเนินการได้ทันตามกําหนดจึงควร
ให้ความยืดหยุ่นในการทําเอกสารการเบิกจ่าย
มติที่ประชุม รับทราบปัญหาการเบิกจ่ายค่าหนังสือประจํารายวิชาของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยขอให้อาจารย์ ดร.นันท์นภัส นิยมทรัพย์ นําข้อมูลเพิ่มเติมเสนอที่ประชุม
ในการประชุมครั้งต่อไป
๖.๓ ปัญหาการจัดการฎีกาล่าช้าจากการส่งเอกสารคืนกลับไปมาระหว่างหน่วยงาน
อาจารย์ ดร.นันท์นภัส นิยมทรัพย์ แจ้งว่าพบปัญหาการส่งเอกสารการเบิกจ่ายระหว่าง
หน่วยงาน เนื่องจากเอกสารเบิกจ่ายผิดพลาดเล็กน้อย ซึ่งบางกรณีเจ้าหน้าที่สามารถดําเนินการแก้ไขได้ จึงทํา
ให้การเบิกจ่ายล่าช้า และควรมีคู่มือการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบปัจจุบัน
มติที่ประชุม

รับทราบ โดยขอให้ผู้เกี่ยวข้องนําข้อมูลเพิ่มเติมเสนอที่ประชุมในการประชุมครั้งต่อไป
๑๑

๖.๔ การกําหนดตารางสอนคณาจารย์ให้มีช่วงเวลาว่างตรงกันทั้งมหาวิทยาลัย
อาจารย์ณัฐวรรธน์ สถิราวิวัฒน์ เสนอให้มหาวิทยาลัยกําหนดวันและเวลาว่างให้กับ
คณาจารย์ เพื่อให้อาจารย์ทุกคนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนหรือ
การปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ประธานเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณากําหนดวันและเวลาว่างให้กับคณาจารย์ผู้สอน
ให้ตรงกันทุกคน เพื่อให้อาจารย์ทุกคนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน
หรือปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ
๖.๕ การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของพนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ณัฐ วรรธน์ สถิราวิวั ฒน์ ขอให้ มี การนํา เสนอหลักเกณฑ์และวิธี การการขอ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของพนักงานมหาวิทยาลัยในที่ประชุม
มติที่ประชุม รั บ ทราบ มอบเลขานุ ก ารประสานงานกั บ งานทรั พ ยากรบุ ค คล ขอหลั ก เกณฑ์ ก ารขอ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ นําเสนอที่ประชุมในการประชุมครั้งต่อไป
๖.๖ ประธานแจ้งว่า ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)
กําหนดจัดประชุมวิชาการ ปอมท. ประจําปี ๒๕๖๐ เรื่อง “กระทรวงอุดมศึกษาแก้ปัญหาการศึกษาได้จริง
หรือ” และการประกาศเกียรติคุณผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ๕ สาขา รวมทั้งการ
นําเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อ “สหวิทยาการ” ในระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเจริญธานี
ปริ้นเซส จังหวัดขอนแก่น ในการนี้ ขอเรียนเชิญกรรมการเข้าร่วมประชุมวิชาการในระหว่างวันดังกล่าว
มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์ กรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการไปเข้าร่วมประชุมวิชาการในระหว่างวันดังกล่าว
๖.๗ ประธานแจ้ ง กํ า หนดการประชุ ม สภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ ครั้ ง ที่ ๘/๒๕๖๐
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชั้น ๕
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
เลิกประชุม เวลา ๑๔.๒๖ น.
นางกฤติมา ธณศักดิ์กลุ
ผู้จดรายงานการประชุม

อาจารย์ยศพรธ์ วรรชนะ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
๑๒

