รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
------------------------------ผู้มาประชุม
๑. อาจารย์ไพโรจน์
ร่มบารมี
ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ
แสงทองพินิจ
รองประธานกรรมการ
๓. อาจารย์ธีรศักดิ์
ลีละพัฒนา
กรรมการ
๔. อาจารย์ ดร.ธีรวุธ
ธาดาตันติโชค
กรรมการ
๕. อาจารย์ ดร.หรรษา
คล้ายจันทร์พงษ์
กรรมการ
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์
กรรมการ
๗. อาจารย์ณัฐวรรธน์
สถิราวิวัฒน์
กรรมการ
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อวยไชย
อินทรสมบัติ
กรรมการ
๙. นางอารีรัตน์
บุตรแก้ว
กรรมการ
๑๐. นางศรีสุดา
มีอยู่เต็ม
กรรมการ
๑๑. นางภัทรานิษฐ์
บุญรักษาศิริพงษ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ไม่มาประชุม
๑. อาจารย์ ดร.นันท์นภัส
นิยมทรัพย์
๒. อาจารย์ พันจ่าเอกหญิง สีนวล รัตนวิจิตร
๓. อาจารย์ยศพรธ์
วรรชนะ
เริ่มประชุม

กรรมการ
ติดราชการ
กรรมการ
ติดราชการ
กรรมการและเลขานุการ ติดราชการ

เวลา ๑๕.๔๕ น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ รับทราบจากการประชุมหารือร่วมกับรองอธิการบดีกากับดูแลด้านวิชาการ คณบดี
คณะครุศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จานวน ๑๗ หลักสูตร นั้น มหาวิทยาลัยได้ตัดสินใจที่จะจัดทาหลักสูตร
ค.บ. ๔ ปี โดยได้มอบหมายให้อาจารย์ชัยยุธ มณีรัตน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์ คณบดี
คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมประชุมกับนายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่า การกระทรวงศึกษาธิการ ใน
วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อรับทราบนโยบาย และวางแผนในการพัฒนาหลักสูตร ค.บ. ๔ ปี
๑.๒ รับ ทราบข้อมูล ทางระบาดวิทยาพบว่าจังหวัดนครปฐมมีผู้ ปุว ยโรคไข้เลื อดออก
จานวน ๒,๒๑๒ ราย ซึ่งมีอัตราผู้ปุวยสูงเป็นอันดับที่ ๑ ของประเทศ และมีผู้ เสียชีวิตแล้วจานวน ๓ ราย

๒
เพื่อเป็นการควบคุมและปูองกันการระบาดโรคไข้เลือดออก ในการนี้ มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย
เปียถนอม รองอธิการบดี ประสานงานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์ จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อดาเนินการ
ฉีดพ่นหมอกควัน และกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ายุงลายต่าง ๆ ในวันที่ ๒๗ – ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ขอให้แจ้งทุกหน่วยงานทราบเพื่อจัดเก็บสิ่งของไว้ในที่มิดชิดต่อไป
๑.๓ รับทราบตามที่จังหวัดรณรงค์ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนลดการใช้วัสดุจากพลาสติก
เพื่อลดการเกิดขยะพลาสติกในพื้น ที่จั งหวัดนครปฐม นั้น ในการนี้ มอบผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ส มหมาย
เปี ยถนอม รองอธิการบดี ประสานงานสวัสดิการรายได้และทรัพย์สิน และงานอาคารสถานที่และภูมิ
สถาปั ตย์ ด าเนิ น การกาหนดมาตรการ แนวปฏิ บั ติใ นการลดใช้ถุ งพลาสติ ก เพื่ อประชาสั มพั นธ์ ให้ ทุ ก
หน่วยงาน และผู้ประกอบการภายในมหาวิ ทยาลัยรับทราบและร่ว มดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่อง โดยให้ถือเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัย
๑.๔ รับทราบโครงการณรงค์การสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ของมหาวิทยาลัย
ร่วมกับสานักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม สถานีตารวจภูธรภาค ๗ สถานีตารวจภูธรเมืองนครปฐม และ
บริษทั เอ.พี. ฮอนด้า จากัด
๑.๕ รับทราบแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖
๑.๖ รั บ ทราบแนวทางการประเมินเพื่อ แต่ง ตั้งบุ คคลให้ ดารงต าแหน่งสู งขึ้ นส าหรั บ
ตาแหน่งประเภททั่วไป ตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตาแหน่งประเภทผู้บริหาร
โดยจะนาเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
๑.๗ รั บ ทราบการเปลี่ ย นแปลงกรอบอั ต ราก าลั ง พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย จากเงิ น
งบประมาณแผ่นดินสายวิชาการเป็นสายสนับสนุน จานวน ๑๙ อัตรา ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรร
งบประมาณแผ่ น ดิ น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ รายการบุ ค ลากรภาครั ฐ งบอุ ด หนุ น เงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป
ค่าใช้จ่ ายบุ คลากร โดยเป็ น อั ตราที่ไ ด้รั บทดแทนอัตราข้าราชการตามมติ คณะรัฐ มนตรี เมื่ อวันที่ ๑๙
ธันวาคม ๒๕๔๙ และอัตรากาลังใหม่ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๐ ได้รับจัดสรร
งบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ ให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาต่อไป
๑.๘ รับทราบประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑.๙ รับทราบรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยผลการประเมิน ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๔.๙๖

๓
๑.๑๐ ขอเชิญคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการทุกท่านร่ว มเป็นเจ้าภาพ
ทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างกุฏิสงฆ์ ณ วัดใหม่ปิ่นเกลียว ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ในการนี้ เจ้ าหน้ าที่กองพัฒ นานักศึกษาจัดพิมพ์รายชื่ออาจารย์ และเจ้าหน้าที่
ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยลงบนซองเรียบร้อยแล้ว โดยจะแจกให้กับอาจารย์และเจ้าหน้าที่เป็นหน่วยงาน
และจะจัดเก็บในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ เพื่อรวบรวมยอดเงินทาบุญมหาวิทยาลัยและถวายวัดใหม่
ปิ่นเกลียวต่อไป
๑.๑๑ ขอเชิญคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการร่วมทาบุญทอดกฐินพระราชทาน
ผ้าไตร กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ณ วัดโตนด ตาบลวัดชะลอ อาเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๑.๑๒ ขอเชิญใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัย และกองทุนบุคลากร
ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๙.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุม SC๑๐๑ อาคารศูนย์
วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๑
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวน ๑๐ หน้า เพื่อรับรองรายงาน
การประชุม
มติที่ประชุม
รั บรองรายงานการประชุ มคณะกรรมการสภาคณาจารย์ และข้ าราชการ ๙/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีข้อ แก้ไ ข ในระเบีย บวาระที่ ๑.๕ จาก “ที่ม อบหนังสื อและ
ประชาสัมพันธ์ให้สภาคณาจารย์และข้าราชการ” เป็น “ที่มอบหนังสือและวารสารประชาสัมพันธ์ให้สภา
คณาจารย์และข้าราชการ”
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ รายงานความคืบหน้าตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑
ประธานรายงานความคื บ หน้ า ตามมติ ที่ ป ระชุ ม สภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้
๑) อยู่ระหว่างดาเนินการ
เรื่องที่ ครั้งที่
มติที่ประชุม
การดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
๑ ๙/๒๕๖๑ การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์
ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ประธานสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ที่ประชุมได้มอบหมายอาจารย์ คณาจารย์และ
ดร.หรรษา คล้ า ยจั น ทร์ พ งษ์ ข้าราชการ
และอาจารย์ ธี ร ะศั ก ดิ์ ลี ล ะ
พั ฒ นา จั ด ท าหนั ง สื อ น าแจ้ ง
ความประสงค์การจัดตั้งสหกรณ์

๔
เรื่องที่

๒

ครั้งที่

มติที่ประชุม

๙/๒๕๖๑ ที่ประชุมมอบหมายประธานนา
เรื่องหารืออธิการบดีเพื่ออนุมัติ
ด าเนิ น การ ในโครงการให้
ความรู้เรื่องสุขภาพ ในนามสภา
ค ณ า จ า ร ย์ แ ล ะ ข้ า ร า ช ก า ร
ร่ ว มกั บ คณะพยาบาลศาสตร์
และคณะครุ ศาสตร์ เพื่ อจัดท า
โครงการสัมมนาทางสุขภาพโดย
จะท าเป็ น คู่ มื อ เป็ น สุ ข ภ าพ
จัดทานโยบายสุ ขภาพ สั ปดาห์
ละ ๑ วั น ซึ่ ง ก าหนดรู ป แบบ
โครงการดู แ ลสุ ข ภาพทั้ ง ด้ า น
โภชนาการอาหารที่ดี และการ
ออกกาลังกาย

การดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
ออมทรั พย์ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
นครปฐมและร่ างแบบฟอร์ มการ
แสดงความจานงในการเข้าร่วมเป็น
สมาชิ กสหกรณ์ ออมทรั พย์
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม
(ยกเว้นลูกจ้างชั่วคราว) โดยให้ระบุ
ช่องทางแสดงความคิดเห็ น เป็น √
ประสงค์เข้าร่วมเป็นสมาชิก และ ×
ไม่ประสงค์เข้าร่วมเป็นสมาชิก
ทั้งนี้ ต้องยินดีเข้ารับการอบรม
เป็ นสมาชิ กสหกรณ์ ออมทรั พย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมด้วย
โดยในการประชุ มครั้ งนี้ ได้
นาเข้าที่ประชุมพิจารณาในระเบียบ
วาระที่ ๕.๑ ด้วย
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ประธานสภา
-มอบอาจารย์ ดร.วันเพ็ญ แสง คณาจารย์และ
ทองพิ นิ จ น าเสนอโครงการ ข้าราชการ
ความรู้ เ รื่ อ งสุ ข ภาพว่ า จะมี
แนวทางใดที่ช่วยประชาสัมพันธ์
ให้ บุคลากรทุกท่านได้รับทราบ
ข้อ มูล ที่ เป็ นประโยชน์ จากการ
ประชาสั ม พั น ธ์ ใ นช่ อ งทางใด
ได้บ้าง
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบให้ จั ด
กิจกรรม Npru chanel ผ่าน
ทางที วี ข องมหาวิ ท ยาลั ย ทั่ ว
มหาวิ ท ยาลั ย เกี่ ย วกั บ ด้ า น
สุ ข ภ า พ แ ล ะ ค ว า ม รู้ ทั่ ว ไ ป
โดยมอบอาจารย์ ดร.วั น เพ็ ญ
แ ส ง ท อ ง พิ นิ จ แ ล ะ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.พิ ม สุ ภ าว์
จันทนะโสตถิ์ ดาเนินการ

๕
เรื่องที่ ครั้งที่
มติที่ประชุม
๓ ๙/๒๕๖๑ ที่ ประชุ มมอบหมายประธานน า
เรื่องหารือที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ หารมหาวิ ทยาลั ยทราบเพื่ อ
พิจารณาหาแนวทางที่เหมาะสม
ในเรื่ องการแต่งกายของอาจารย์
ให้สุภาพเรียบร้อย เหมาะสม ตรง
ตามเพศสภาพ และเป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่นักศึกษา
๔ ๘/๒๕๖๑ มาตรการรักษาความปลอดภัยใน
มหาวิ ท ยาลั ย ที่ ป ระชุ ม ได้ ใ ห้
ข้ อคิ ดเห็ น และข้ อเสนอแนะ ไว้
ดังนี้
๑) มหาวิทยาลัยควรตรวจสอบ
กล้ องวงจรปิดว่าสามารถใช้งาน
และบันทึกภาพได้หรือไม่ และ
สารวจจุดอับของกล้องวงจรปิดที่
มีโอกาสเป็นจุดเสี่ยงด้วย
๒) มหาวิ ท ยาลั ย ควรก าหนด
มาตรการความปลอดภั ย ของ
บุ ค ค ล แ ล ะ ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง
มหาวิทยาลัย
๓) ให้ กวดขั นการปฏิ บั ติ หน้ าที่
ข อ ง เ จ้ า ห น้ า ที่ รั ก ษ า ค ว า ม
ปลอดภัยอย่างเข้มงวดตลอดเวลา
และเน้นย้ามากเป็นพิเศษในยาม
วิกาลด้วย
๕ ๗/๒๕๖๑ การประเมิ นภาระงานของ
มหาวิ ทยาลั ย โดยมี ประเด็ นว่ า
เกณฑ์ การประเมิ นภาระงานยั งไม่
สอดคล้ องกั บนโยบายของ
มหาวิ ทยาลั ย จึ งขอเสนอให้
มหาวิ ทยาลั ยพิ จารณาเกณฑ์ การ
ประเมินภาระงานให้อาจารย์ผู้สอน

การดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ประธานสภา
-มอบอาจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา คณาจารย์และ
นาระเบียบจรรยาบรรณอาจารย์ ข้าราชการ
ผู้สอน เข้าที่ประชุมด้วย

มอบประธานน าแจ้ ง ที่ ป ระชุ ม ประธานสภา
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ย คณาจารย์และ
ทราบ
ข้าราชการ

อยู่ระหว่างดาเนินการ
ประธานสภา
เสนอขอให้ มหาวิทยาลั ยทบทวน คณาจารย์และ
เกณฑ์การประเมินภาระงาน
ข้าราชการ

๖
เรื่องที่

๖

ครั้งที่

มติที่ประชุม
การดาเนินงาน
และอาจารย์ ที่ ส ร้ างบั ณฑิ ตนั ก
ปฏิบั ติมีความเหมาะสมมากกว่านี้
ซึ่งไม่ควรมุ่งเน้นในเรื่องงานวิจัยมาก
เกิ น ไป ทั้ งนี้ เพื่ อสร้ างขวั ญและ
กาลังใจให้อาจารย์ด้วย
๗/๒๕๖๑ การประเมินประสิทธิภาพของการ อยู่ ระหว่ างด าเนิ นการเพื่ อ
จั ด กิ จ กรรม และการควบคุ ม น าเสนอมหาวิ ทยาลั ยพิ จารณา
งบประมาณการจั ดประชุ มหรื อ ทบทวน
ฝึ ก อบรม เนื่ อ งจากเห็ น ว่ า จะ
ประหยัดงบประมาณมากขึ้น และ
ให้ เน้ นเรื่ องการศึ กษาดู งาน
เฉพาะงานที่ตรงตามความต้องการ
และศาสตร์ ของสาขาวิ ชาเพื่ อให้
เกิดความคุ้มค่ามากขึ้น
ทั้ ง นี้ จึ ง อ ย า ก เ ส น อ ใ ห้
มหาวิทยาลัยทบทวนการประเมิน
ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรม
และการควบคุมงบประมาณการจัด
ประชุมหรือฝึกอบรม

ผู้รับผิดชอบ

-ประธานสภา
คณาจารย์และ
ข้าราชการ
-อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ
แสงทองพินิจ
รองประธานกรรมการ

มติที่ประชุม
รับทราบรายงานการติดตามผลการดาเนินงานตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
๓.๒ ประธานสืบเนื่องตามที่ได้หารือเรื่องการมอบหมายข้ามสายงาน โดยมีคาสั่งจาก
คณะอื่นมาสั่งการให้บุคลากรในคณะอื่นทางาน บุคลากรจะใช้หลักเกณฑ์ใดในการพิจารณา ทั้งนี้จึงอยาก
ให้มหาวิทยาลัยทบทวนด้วยว่าสามารถดาเนินการได้หรื อไม่ ในการนี้ มอบอาจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา
ตรวจสอบข้อมูลตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าสามารถดาเนินการได้ และเป็นไปตามระเบียบราชการของ
มหาวิทยาลัยหรือไม่ โดยให้ทาหนังสือแจ้งมหาวิทยาลัยทราบและพิจารณาดาเนินการ เพื่อให้เป็นแนวทาง
ในการดาเนินการต่อไป นั้น
ในการนี้ ขอให้อาจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา หาข้อมูลเพิ่มเติมและรายงานให้ที่
ประชุมทราบในการประชุมต่อไป

๗
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑
ประธานแจ้งมติการประชุมสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้ องประชุมสภามหาวิทยาลั ย อาคารเฉลิ มพระเกียรติ ๕๐ พรรษา
มหาวชิราลงกรณ ให้ที่ประชุมทราบ โดยสรุปสาระสาคัญไว้ดังนี้
๑. รับทราบผลการดาเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
๒. รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ถึงครั้งที่ ๘/๒๕๖๑
๓. รับทราบกาหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ –
๒๕๖๐ ประจาปี ๒๕๖๑ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจะเข้ารับพระราชทานปริ ญญาบัตร ในศุกร์ที่ ๑๒
เมษายน ๒๕๖๒ มีกาหนดการดังนี้
ภาคเช้า เวลา ๑๖.๐๐ น.
- ระดับปริญญาตรี
จานวน ๒,๘๒๙ คน
ภาคบ่าย เวลา ๑๙.๐๐ น.
- ระดับปริญญาเอก
จานวน
๖ คน
- ระดับปริญญาโท
จานวน
๕๕ คน
- ระดับปริญญาตรี
จานวน ๖๑๗ คน
๔. รับทราบรายงานประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
๕. รับทราบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากเงิน
งบประมาณแผ่นดิน และเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
๖. รับทราบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
๗. อนุ มัติให้ ปริญญาบัตรแก่ผู้ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจาเดือน
กันยายน ๒๕๖๑ จานวน ๑๙๓ คน ดังนี้
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตร
รวม
ภาคปกติ
กศ.พป.
ครุศาสตรบัณฑิต
๑๕
๑๕
วิทยาศาสตรบัณฑิต
๕๒
๒
๕๔
ศิลปศาสตรบัณฑิต
๔๘
๔๘
บริหารธุรกิจบัณฑิต
๒๔
๑
๒๕
บัญชีบัณฑิต
๑
๑
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
๘
๙
๑๗

๘
หลักสูตร

ระดับปริญญาตรี

รวม
ภาคปกติ
กศ.พป.
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
๘
๘
นิติศาสตรบัณฑิต
๑๔
๑๔
นิเทศศาสตรบัณพิต
๒
๒
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
๙
๙
รวม
๑๘๑
๑๒
๑๙๓
๘. อนุมัติให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิต จานวน ๔ คน ดังนี้
๑) ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารหารศึกษา จานวน ๑ คน
๒) ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จานวน ๓ คน
๙. อนุมัติแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้
จานวนรับ (คน)
ภาคปกติ
ลาดับ
หลักสูตร
ภาค
Folio โควตา รับตรง
กศ.พป.
รวม
รอบ ๑ รอบ ๒ รอบ ๓
๑ ครุศาสตรบัณฑิต
๗๘๐
๑๑๔
๘๖
๙๘๐
๒ วิทยาศาสตรบัณฑิต
๖๐๐
๙๖
๗๔
๗๗๐
๑๘๐
๓ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
๑๒๐
๒๖
๑๔
๑๖๐
๔ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
๕๐
๑๐
๖๐
๕ ศิลปศาสตรบัณฑิต
๓๘๕
๕๒
๓๘
๔๗๕
๔๕
๖ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
๑๕๐
๑๒
๘
๑๗๐
๗ นิเทศศาสตรบัณฑิต
๘๐
๑๒
๘
๑๐๐
๙๐
๘ รัฐประศาสนศาสตรบัณพิต
๑๒๐
๓๐
๑๐
๑๖๐
๘๐
๙ นิติศาสตรบัณฑิต
๘๐
๑๐
๑๐
๑๐๐
๔๕
๑๐ บริหารศาสตรบัณฑิต
๗๕๐
๑๐๐
๗๐
๙๒๐
๒๗๐
๑๑ บัญชีศาสตรบัณฑิต
๑๐๐
๑๐
๑๐
๑๒๐
๙๐
รวม ๓,๒๑๕ ๔๒๖
๓๓๘ ๔,๐๑๕
๘๐๐
รวมทั้งหมด
๔,๘๑๕
ลาดับ
๑

หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ

จานวนรับ ภาคปกติ (คน)
๓๐
๓๐

๙
๑๐. อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน ๓ หลักสูตร ดังนี้
๑) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘)
อาจารย์ประจาหลักสูตรเดิม
อาจารย์ประจาหลักสูตรใหม่
หมายเหตุ
อาจารย์สมใจ เภาด้วง
อาจารย์กนกวรรณ นิ่มทัศนศิริ
อาจารย์สมใจ เภาด้วง ย้ายไป
เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
อาจารย์สุประวีณ์ ศิรินุวัฒนา
อาจารย์สุพินดา ฤทธิจันทร์
คณะวิทยาการจัดการมีความ
ประสงค์ต้องการใช้ศักยภาพเพื่อ
พัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ทั้งนี้ การปรับปรุงแก้ไขนี้เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
๒) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
อาจารย์ประจาหลักสูตรเดิม
อาจารย์ประจาหลักสูตรใหม่
หมายเหตุ
ผศ.ดร.สุภาณี อินทน์จันทน์
อาจารย์สมใจ เภาด้วง
ผศ.ดร.สุภาณี อินทน์จันทน์
เกษียณอายุราชการวันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๖๑
ทั้งนี้ การปรับปรุงแก้ไขนี้เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
๓) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๙)
อาจารย์ประจาหลักสูตรเดิม
อาจารย์ประจาหลักสูตรใหม่
หมายเหตุ
อาจารย์ ดร.มินท์มันตา หิรัณย์ณภัทร์ อาจารย์ธนาธิป พัวพรพงษ์
อาจารย์ ดร.มินท์มันตา หิรัณย์ณภัทร์
ลาออกจากการเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ทั้งนี้ การปรับปรุงแก้ไขนี้เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
๑๑. แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ กูลการขาย เป็นกรรมการประจาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (แทนตาแหน่งที่ว่าง)
๑๒. แต่งตั้งอาจารย์วีรกิจ อุฑารสกุล เป็นรองประธานคณะกรรมการประจาคณะ
วิทยาการจัดการ (แทนตาแหน่งที่ว่าง)
๑๓. ให้ความเห็นข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
๑๔. ให้ ค วามเห็ น ชอบระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐมว่ า ด้ ว ยกองทุ น
สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ

๑๐
๑๕. ให้ ค วามเห็ น ชอบระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐมว่ า ด้ ว ยเงิ น ทุ น
สนับสนุนการจัดทาผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑
๑๖. ให้ความเห็นชอบประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การกาหนด
ชื่อสาขาวิชาสาหรับการเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยขอกาหนด
ไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
๑๗. อนุมัติแต่งตั้งบุคลากรมหาวิทยาลัยให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ จานวน ๒ รายการ ดังนี้
๑) อาจารย์ห ฤทัย ดิ้นสกุล ดารงตาแหน่งผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ สาขาวิช า
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๒) อาจารย์ ว ริ ยา จันทร์ ขา ดารงตาแหน่งผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ สาขาวิช า
พยาบาลศาสตร์ อนุสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๑๘. ให้ความเห็นชอบการกาหนดชื่อสาขาสาหรับการเสนอขอกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยขอกาหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณาจารย์ จานวน ๒๐๑ ราย
มติที่ประชุม
รั บ ทราบมติ การประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม ครั้ งที่ ๑๐/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๔.๒ มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ และครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑
ประธานแจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่
๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
และครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิม
พระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ให้ที่ประชุมทราบ โดยสรุปสาระสาคัญไว้ดังนี้
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑
๑. รั บ ทราบรายงานผลการดาเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริห าร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
๒. รับทราบรายงานการติ ดตามความก้าวหน้าที่การดาเนินงานตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๙ – ๙/๒๕๖๑
๓. ให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จาก “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คนึงนิจ ภู่พัฒน์วิบูลย์” เป็น “รองศาสตราจารย์ ดร.
วิไล ตั้งจิตสมคิด” และจาก “รองศาสตราจารย์ ดร.อวยพร อภิรักษ์อร่ามวง” เป็น “รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย
ธรรมเสน่ห์”
๔. รับทราบรายงานผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาและแสวงหาความร่วมมือจัด
การศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกับสถาบันการศึกษาในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

๑๑
๕. รับทราบการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
ทั้ง นี้ มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ม อบผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ส มหมาย เปี ย ถนอม ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์การุณย์ ด่านประดิษฐ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชัย โสภา ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๖. รั บ ทราบรายงานต้น ทุ นต่ อหน่ว ยและความคุ้ มค่ า ของการบริ ห ารหลั กสู ต ร
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
๗. รับทราบการรับรองคุณวุฒิหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
๘. รับทราบรายงานผลการดาเนินโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน กิจกรรมการฝึก
ประสบการณ์ บั ณฑิต พยาบาลนั กปฏิบั ติ ในระหว่างวั นที่ ๑๔ พฤษภาคม – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ
Hungkuang University ประเทศไต้หวัน
๙. รับทราบรายงานผลโครงการการพัฒนาศักยภาพผู้สอนและหลักสูตรนานาชาติ
๑๙ พฤษภาคม – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ Coventry University ประเทศสหราชอาณาจักร
๑๐. ให้ความเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิ ทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่า
ด้วยการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ ๔๒๐ ชั่วโมง พ.ศ. ..... โดยมีข้อเสนอแนะ
เพื่อดาเนินการดังนี้
๑) เนื่องจากการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุเป็น
หลักสูตรระยะสั้นจึงไม่มีเกณฑ์รองรับการอนุมัติการสาเร็จการศึกษา การลาพักการศึกษา การลาออก และ
การคืนสภาพการเป็นนักศึกษาเช่นเดียวกับการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี จึงขอให้คณบดีคณะ
พยาบาลศาสตร์ เสนอสภาวิชาการพิจารณาความในข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ ข้อ ๑๗ และข้อ ๑๘ ในวันที่ ๒๐
กรกฎาคม ๒๕๖๑
๒) ให้ คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ ศึ กษาระเบี ยบข้ อบั งคั บที่ เกี่ ยวข้ องจาก
มหาวิทยาลัยมหิดลนามาพิจารณาการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ ๔๒๐ ชั่วโมงที่ชัดเจน
๓) ให้คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ตรวจสอบอานาจหน้าที่ ของคณะกรรมการ
ประจาคณะพยาบาลศาสตร์ว่ามีอานาจในการอนุมัติการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรได้หรือไม่
๔) ให้ จั ด ท าระเบี ย บรองรั บ การเบิ ก จ่ า ยในการด าเนิ น การจั ด การศึ ก ษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้สูงอายุ ๔๒๐ ชั่วโมง ให้ถูกต้องตามระเบียบราชการ
ทั้งนี้ ให้นาเสนอคณะทางานร่างกฎหมาย คณะอนุกรรมการด้านกฏหมายของ
สภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามลาดับต่อไป
๑๑. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยหอพัก
อาคารศูนย์ความร่วมมืออาเซียน พ.ศ. ...... ตามที่เสนอโดยไม่มีการแก้ไข
ทั้งนี้ ให้นาเสนอคณะทางานร่างกฎหมาย คณะอนุกรรมการด้านกฏหมายของ
สภามหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามลาดับต่อไป
๑๒. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง อัตรา
ค่าธรรมเนียมหอพัก พ.ศ. ..... โดยให้ปรับแก้ไขชื่อประกาศจากข้อความว่า “อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก ”

๑๒
เป็ น “อั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มหอพั ก อาคารศู น ย์ ค วามร่ ว มมื อ อาเซี ย น” เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยหอพักอาคารศูนย์ความร่วมมืออาเซียน
ทั้งนี้ ให้นาเสนอคณะทางานร่างกฎหมายเพื่อพิจารณา และเสนอประกาศให้
อธิการบดีลงนามต่อไป
๑๓. ให้ ค วามเห็ น ชอบ (ร่ า ง) ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐมว่ า ด้ ว ย
โครงการจัดการศึกษาสาหรับนักศึกษานานาชาติ พ.ศ. ..... ตามที่เสนอโดยไม่มีการแก้ไข
ทั้งนี้ ให้นาเสนอคณะทางานร่างกฎหมาย คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของ
มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามลาดับต่อไป
๑๔. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการรับ
จ่ายเงินโครงการจัดการศึกษาสาหรับนักศึกษานานาชาติ พ.ศ. ..... ตามที่เสนอโดยไม่มีการแก้ไข
ทั้งนี้ ให้นาเสนอคณะทางานร่างกฎหมาย คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของ
มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามลาดับต่อไป
๑๕. ให้ความเห็นชอบในหลั กการโครงการบริหารงานของสถาบันภาษา โดยมี
ข้อเสนอแนะเพื่อดาเนินการดังนี้
๑) ให้ปรับแก้ชื่อหน่วยงานในงานให้เหมาะสม
๒) ให้ แ ก้ ไ ขข้ อ ความค าว่ า “ส านั ก งานผู้ อ านวยการสถาบั น ภาษา” เป็ น
“สานักงานผู้อานวยการ”
๓) ให้ปรับรวมหน่วยภายในงานที่ซ้าซ้อนให้ชัดเจน
๑๖. รับทราบรายงานความคืบหน้าการดาเนินการเพิ่มอันดับ Webometrics ด้วย
ระบบ e-Book ที่สานักคอมพิวเตอร์ดูแลในตัวชี้วัด Presence และ Impact โดยสานักคอมพิวเตอร์ได้
ดาเนินการตามแผนดังนี้
๑) สานักคอมพิวเตอร์กาลังดาเนินการสร้าง Back link ซึ่งเป็นตัวชี้วัดว่ามี
ผู้สนใจนาข้อมูล Electronic ของมหาวิทยาลัยไปอ้างอิงมากน้อยเพียงใด
๒) ได้ ด าเนิ นการน าข้ อมู ลเอกสาร ต ารา แบบ Electronic ของอาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ได้รับทุนโครงการเอกสารตารา อัพโหลดเข้าระบบ e-Book จานวน ๘๐ เล่มแล้ว
๓) การเพิ่มจานวน Webpage และจานวน File ของคณะและหน่วยงานบน
Website ขึ้น ๒๕% (ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว) โดยมีความคืบหน้าในการดาเนินการ ณ วันที่ ๑๒
กรกฎาคม ๒๕๖๑ ดังนี้
จานวน Webpage
จานวน File
หน่วยงาน
ที่ทาได้เดิม เปูาหมาย ที่ทาได้ ที่ทาได้เดิม เปูาหมาย ที่ทาได้
เพิ่มขึ้น๒๕%
เพิ่มขึ้น ๒๕%
คณะครุศาสตร์
๑๑๘
๑๔๘
๒๗๗
๒๖
๓๓
๑๐๐
คณะมนุษยศาสตร์
๔๓๔
๕๔๓ ๑,๘๙๗ ๘๐
๑๐๐ ๑,๐๕๐

๑๓
จานวน Webpage
จานวน File
หน่วยงาน
ที่ทาได้เดิม เปูาหมาย ที่ทาได้ ที่ทาได้เดิม เปูาหมาย ที่ทาได้
เพิ่มขึ้น๒๕%
เพิ่มขึ้น ๒๕%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑,๕๓๐ ๑,๙๑๓ ๒,๗๑๐
๔
๕
๑,๓๒๒
คณะวิทยาการจัดการ
๑๖๑
๒๐๑
๕๖๔
๓
๔
๒๗๙
คณะพยาบาลศาสตร์
๕๐๘
๖๓๕
๕๗๖
๕๗
๗๑
๒๕๘
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ๒๗๐
๓๓๘
๔๙๑ ๑๕๔
๑๙๓
๒๑๖
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒๓๕
๒๙๔
๔๒๖
๕๔
๖๘
๒๓๑
สถาบันวิจัยและพัฒนา
๑๐๔
๑๓๐
๒๘๐
๗๕
๙๔
๓๙๑
สานักศิลปะและวัฒนธรรม
๙๕
๑๑๙
๑๒๑
๑๓
๑๖
๓๑
สานักคอมพิวเตอร์
๒๖๖
๓๓๓
๔๕๔
๕๔
๖๘
๒๐๖
สถาบันภาษา
๒๙๒
๓๖๕
๖๘๒
๔๒
๕๓
๔๑๖
สานักงานอธิการบดี
๑๒๓
๑๕๔ ๑,๓๖๓
๒
๓
๕๓๖
๑๗. รั บทราบกาหนดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลและ
ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ และ
กิจกรรมจิตอาสา “เราทาความดีด้วยหัวใจ” เทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ
หอประชุม อาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในการนี้ ขอเรียนเชิญกรรมการทุกท่นเข้า
ร่วมกิจกรรมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑
๑. รั บ ทราบรายงานผลการดาเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริห าร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
๒. รับทราบรายงานการติดตามความก้าวหน้าที่การดาเนินงานตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๙ – ๑๐/๒๕๖๑
๓. รับทราบรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ทั้งนี้ ประธานขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบกิจกรรม/โครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ
และขอให้เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้แล้วเสร็จตาม
กาหนดการ ดังนี้
งบประมาณแผ่นดิน
- ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
วันสุดท้ายของการตัดงบและอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง

๑๔
- ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
งบประมาณรายได้
- ๑ กันยายน ๒๕๖๑
- ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑

วันสุดท้ายของการส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงินที่งานการเงิน
วันสุดท้ายของการตัดงบและอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง
วันสุดท้ายของการส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงินที่งานการเงิน

๔. รับทราบกาหนดการชี้แจงคาของบประมาณรายจ่ายของหน่วยงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และรายงานผลการดาเนินงานและผลการเบิกจ่ายของหน่วยงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่
เวลา
หน่วยงาน
สถานที่
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. คณะครุศาสตร์
วันจันทร์ที่ ๖ ส.ค. ๖๑
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. คณะวิทยาการจัดการ
วันอังคารที่ ๗ ส.ค. ๖๑
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. คณะพยาบาลศาสตร์
ณ ห้ อ ง
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. สานักคอมพิวเตอร์
ประชุ มสภา
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. สานักคอมพิวเตอร์
วันพุธที่ ๘ ส.ค. ๖๑
๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น ๓ อาคาร
เฉลิ มพระ
๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. สานักงานบัณฑิต
เกี ยรติ ๕๐
วันพฤหัสบดีที่ ๙ ส.ค. ๖๑ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. สถาบันวิจัยและพัฒนา
พรรษา มหา
วันศุกร์ที่ ๑๐ ส.ค. ๖๑ ๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. สานักศิลปะและวัฒนธรรม
๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วชิราลงกรณ
๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. สานักงานอธิการบดี
- กองกลาง
- กองนโยบายและแผน
- กองพัฒนานักศึกษา
งานตรวจสอบภายใน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
๕. รับทราบรายงานผลการดาเนินโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสาหรับ
นักศึกษา ณ University Malaysia Perlis (UniMAP) ประเทศมาเลเซีย ในระหว่างวันที่ ๒๘ มิถุนายน –
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๑๕
๖. รับทราบรายงานจานวนนักศึกษาสมัครและรายงานตัว ปีการศึกษา ๒๕๖๑
รอบที่ ๑ – ๕ ดังนี้
จานวนรับตามแผน
๔,๓๙๕ คน
จานวนนักศึกษาสมัครและรายงานตัว
รอบที่ ๑
๑,๖๙๗ คน
รอบที่ ๒
๑,๐๖๔ คน
รอบที่ ๓
๕๖๕ คน
รอบที่ ๔
๔๔๕ คน
รอบที่ ๕
๒๒๒ คน
รวมทั้งหมด
๓,๙๙๓ คน
คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๐๐ (เทียบกับแผน)
ทั้งนี้ ประธานมอบสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทาหนังสือหารือไปยัง
สกอ. เพื่อขอแนวทางในการดาเนินการรับนักศึกษาเพิ่มเติมในส่วนที่เหลื อจากการกันที่ไว้สาหรับนักศึกษา
ทุนครูคืนถิ่นให้ชัดเจนโดยเร็ว
๖. ให้ ค วามเห็ น ชอบ (ร่ า ง) ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐมว่ า ด้ ว ย
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ..... ตามที่เสนอโดยไม่มีการแก้ไข
ทั้งนี้ ให้นาเสนอคณะทางานร่างกฎหมาย คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของ
สภามหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามลาดับต่อไป
๗. มอบคณบดี รองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษา และประธานสาขาวิชา กากับดูแล
การจัดกิจกรรมรับน้องให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสมและขอให้มุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยของ
นักศึกษาเป็นสาคัญ
๘. มอบคณบดี ผู้ อานวยการส านัก/สถาบัน หั ว หน้าหน่ว ยงาน กาชับ กวดขัน
เจ้าหน้าที่ในสังกัดให้ตรวจสอบความเรียบร้อยภายในอาคารที่รับผิดชอบ ก่อนหยุดราชการต่อเนื่องใน
ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๙. มอบผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.สุ วิมล มรรควิบูล ย์ชัย รองอธิการบดี และรอง
ศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์ คีรินทร์ ผู้อานวยการสถาบันภาษา วางแผนการดาเนินการด้านความร่วมมือทาง
วิชาการกับต่างประเทศให้มีความชัดเจน
๑๐. รั บ ทราบก าหนดการจัด โครงการอบรมการทาต าแหน่ งทางวิช าการและ
หลั กเกณฑ์การต่อสั ญญาจ้ างของพนักงานมหาวิทยาลั ยสายวิชาการ ในวั นที่ ๑๗ สิ งหาคม ๒๕๖๑ ณ
ประชุมอาคารสิริวรปัญญา
ในการนี้ ขอความอนุเคราะห์คณบดีประชาสัมพันธ์ในคณาจารย์ในสังกัดเข้า
ร่วมโครงการในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย

๑๖
๑๑. รับทราบกาหนดการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม
๒๕๖๑ ในวัยที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอาคารสิริวรปัญญา โดยในวันดังกล่าวจะมีการจัดพิธี
ทาบุญตักบาตรและพิธีถวายพระพรชัยมงคล อีกทั้งจะผนวกการจัดกิจกรรมทาความดี การรณรงค์สร้าง
จิตสานึกการสวมหมวกนิรภัย เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติร่วมด้วยอีกหนึ่งกิจกรรม
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑
๑. รับทราบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัย
ราชภัฏที่ดีที่สุดของประเทศไทย อันดับที่ ๑ และอันดับที่ ๒๓ ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จากการจัด
อันดับโดย Webometrics ประจาเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑
๒. รั บ ทราบรายงานผลการด าเนินงานตามมติ ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม
๓. รับทราบรายงานการติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๙ – ๑๑/๒๕๖๑
๔. รับทราบพระราชทานพระราชานุญาตจัดทาเข็มที่ระลึกอักษรพระนามาภิไธย
“ส.ธ.” จานวน ๒๐๐ เข็ม เพื่อพระราชทานให้แก่ผู้ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุ ศลตามพระราช
อัธยาศัย และผู้บริห ารจ านวน ๑๐๐ คน ในโอกาสที่จะเสด็จพระราชดาเนินไปทรงเปิดอาคาร “สิริว ร
ปัญญา” พร้อมทั้งทอดพระเนตรนิทรรศการ “ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม” และ
“ราชภัฏ ศาสตร์พระราชา กับการพัฒนาท้องถิ่น ” ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม
๕. รับทราบรายงานผลโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษให้แก่อาจารย์เพื่อเตรียมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นสองภาษาหรือนานาชาติ
ณ University of Queensland ในระหว่างวันที่ ๙ – ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ทั้งนี้ ประธานมอบอาจารย์ชัยยุธ มณีรัตน์ รองอธิการบดี สานักส่งเสริมกิจการ
และงานทะเบียน และสถาบันภาษา ดาเนินการจัดโครงการสัมมนาเพื่อถอดบทเรียนสิ่งที่ได้รับจากการเข้า
ร่ ว มโครงการทั้ ง ๓ โครงการ เพื่ อ น าไปพั ฒ นาระบบการเรี ย นการสอนที่ เ น้ น บั ณ ฑิ ต นั ก ปฏิ บั ติ ข อง
มหาวิทยาลัยต่อไป
๖. รับ ทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนบริการวิช าการ (แผนพัฒนานัก
ปฏิบัติวิชาชีพพยาบาล) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๗. ให้ ค วามเห็ น ชอบ (ร่ า ง) ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐมว่ า ด้ ว ย
ค่าตอบแทนอาจารย์กลุ่มวิศวกรรม พ.ศ. ..... โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการดังนี้
๑) ข้อ ๖(๓) ให้แก้ไขวรรคตอนที่ให้ถูกต้อง

๑๗
๒) ข้อ ๘ วรรคสาม ให้แก้ไขข้อความจากคาว่า “จะไม่ผ่านการประเมินของ
คณะกรรมการและไม่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ค่ า ตอบแทนเพิ่ ม อี ก ต่ อ ไป” เป็ น “จะไม่ ผ่ า นการประเมิ น ของ
คณะกรรมการและไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามข้อ ๘ วรรคสอง”
ทั้งนี้ ให้นาเสนอคณะทางานร่างกฎหมาย คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของ
สภามหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตามลาดับต่อไป
๘. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐมว่าด้วยเงินทุน
สนับสนุนการจัดทาผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ...... ตามที่เสนอโดยไม่มีการแก้ไข
ทั้งนี้ ให้นาเสนอคณะทางานร่างกฎหมาย คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของ
สภามหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามลาดับต่อไป
๙. ให้ความเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องการ
กาหนดฐานในการคานวณและช่วงเงินเดือนสาหรับการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ..... โดย
มอบนิ ติกรทาหนั งสื อไปยั งกรมบั ญชีกลางเพื่อหารือฐานในการคานวณและช่วงเงินเดือนส าหรั บการเลื่ อน
เงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับตาแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลั ยในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมให้
ชัดเจนอีกครั้ง
ทั้งนี้ ให้นาเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งในการประชุม
ครั้งต่อไป
๑๐. ให้ ความเห็ นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัย เรื่องการกาหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่าขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ..... โดยมอบนิติกรทา
หนังสือหารือไปยังกรมบัญชีกลางเพื่อตรวจทานบัญชีเงินเดือนขั้นต่าขั้นสูงของพนักงานให้ชัดเจนอีกครั้ง
ทั้งนี้ ให้นาเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งในการประชุม
ครั้งต่อไป
๑๑. ให้ความเห็ นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่องชุดฝึ กปฏิบัติการ
พยาบาลหลักสุตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ...... ตามที่เสนอโดยไม่มีการแก้ไข ทั้งนี้ ให้นาประกาศเสนอ
ให้คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ลงนามต่อไป
๑๒. อนุมัตโิ ครงการการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
๑๓. อนุมัติลดหย่อนค่าลงทะเบียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
๑๔. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องค่าลงทะเบียน
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พ.ศ. ..... ตามที่เสนอโดยไม่มีการแก้ไข
ทั้งนี้ ให้เสนอประกาศให้อธิการบดีลงนามต่อไป
๑๕. ให้ความเห็นชอบแผนบัณฑิตนักปฏิบัติวิชาชีพพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตามที่เสนอ

๑๘
๑๖. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องคุณสมบัติ
ของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการประเมินความรู้และทักษะ พ.ศ. ..... ตามที่เสนอโดยไม่มี
การแก้ไข
ทั้งนี้ ให้นาเสนอคณะทางานร่างกฎหมาย คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามลาดับ และเสนอประกาศให้อธิการบดีลงนามต่อไป
๑๗. รั บ ทราบสมาคมศิ ษ ย์ เ ก่ า คณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกับสานักงานตารวจแห่งชาติ ดาเนินการจัดโครงการแข่งขันเดินวิ่งการ
กุศล (NPRU RUNNING CHARITY 2018 #1) ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
๑๘. รับทราบกาหนดการ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชดาเนินมาเปิดอาคาร “สิริวรปัญญา” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑
๑๙. รับทราบกาหนดการจัดโครงการตรวจสุขภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. ณ ห้อง
ประชุมปิ่ น เกลี ย ว อาคารศู นย์ ภ าษา ศู นย์ คอมพิ ว เตอร์ และหอประชุ ม ในการนี้ ขอความอนุ เคราะห์
กรรมการทุกท่านประชาสัมพันธ์โครงการตรวจสุขภาพดังกล่าวให้บุคลากรในสังกัดทราบ โดยแจ้งความ
ประสงค์เข้ารับการตรวจสุขภาพภายในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
มติที่ประชุม
รับทราบมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ และครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑
๔.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของพนักงานมหาวิทยาลัย (๑.๕, ๑.๗)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อวยไชย อิน ทรสมบัติ
แจ้ง ให้ ที่ ประชุ มรั บ ทราบข้อ มู ล
เกี่ยวกับ การใช้จ่ ายเงิน อุดหนุ นของพนั กงานมหาวิทยาลัย ๑.๕ สายสนับสนุน และ ๑.๗ สายวิช าการ
ตามที่ได้เข้าร่วมประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) โดยขอให้ทุก
มหาวิทยาลัยจะทาหนังสือแจ้งเพื่อจ่ายเงินอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัยในวงเงิน ๑.๕ สายสนับสนุน และ
๑.๗ สายวิชาการ คืน และขอให้ทุกมหาวิทยาลัยส่งข้อมูลหลักฐานการจ่ายคืน เพื่อรวบรวมเอกสารแนว
ทางการเบิกจ่าย เพื่อเป็นแนวทางเดียวกันในการจ่ายคืน
ในการนี้ มอบประธานหาหลักฐานการจ่ายเงิน ๐.๒ ของมหาวิทยาลัยที่ได้ดาเนินการ
ไปแล้ว และหลักเกณฑ์การขึ้นเงินเดือน เพื่อส่งเอกสารไปยังที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
แห่งประเทศไทย (ทปสท.) ทั้งนี้ ประธานขอรายละเอียดในการขอหลักฐานที่ชัดเจนก่อนว่าต้องการข้อมูลด้าน
ใดหากได้รับแบบฟอร์มที่ชัดเจนแล้วจะสามารถดาเนินการได้
มติที่ประชุม

รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของพนักงานมหาวิทยาลัย

๑๙
๔.๔ รายงานผลการประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุม ทปสท. สมัยสามัญ ประจาปี
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อวยไชย อินทรสมบัติ สืบเนื่องตามบันทึกข้อความ เลขที่ ปช.
๓๐๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ อนุมัติให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์อวยไชย อินทรสมบัติ และอาจารย์
ดร.ธีรวุธ ธาดาตันติโชค เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ และหอประชุม ทปสท. สมัยสามัญ ประจาปี ครั้ง
ที่ ๔/๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๖ – ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเฟื่องฟูา ชั้น ๔ ส านักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายงานสรุปการประชุม ทปสท. สมัยสามัญ ประจาปี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ระหว่างวันที่
๑๗ – ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ รายชื่อสมาชิกที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.)
-มีการปรับปรุงรายชื่อประธานสภาคณาจารย์ในบางแห่ง
๑.๒ ข้อบังคับที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย ว่าด้วย
การบริหารงาน พ.ศ. ๒๕๕๘
๑.๓ ประกาศที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย ที่ ๐๐๑/๒๕๖๑
เรื่องคณะกรรมการบริหารที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย
มติที่ประชุม
เห็นชอบ
๑.๔ ประกาศที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย ที่ ๐๐๒/๒๕๖๑
เรื่องแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย
มติที่ประชุม
เห็นชอบ
๑.๕ ความคื บหน้ าในการขั บเคลื่ อนกรณี การปฏิ บั ติ ตามค าพิ พากษาศาลปกครองสู งสุ ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
-ได้มีการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอยู่ระหว่างรอมติที่ประชุมศาลปกครองสูงสุด
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุบลราชธานี
ระเบียบวาระที่ ๓
ระเบียบวาระที่ ๔
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องสืบเนื่อง
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ อัตราการขึ้นเงินเดือน ร้อยละ ๘ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
อยู่ในระหว่างพิจารณา

๒๐
๕.๒ การจ่ายเงินเดือนเต็มจานวนของพนักงานมหาวิทยาลัยในอัตรา ๑.๗ สายวิชาการ
และ ๑.๕ สายสนับสนุน
มติที่ประชุม ให้มหาวิทยาลัยจ่าย ๑.๗ สายวิชาการ และ ๑.๕ สายสนับสนุน
๕.๓ ขอหลักฐานการจ่ายเงินเดือนคืนกรมบัญชีกลาง
- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ่ายคืน ๙๔ ล้านบาท
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จ่ายคืน ๙๕ ล้านบาท
- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จ่ายคืน ๑๑๐ ล้านบาท
๕.๔ มหาวิทยาลัยที่จ่ายคืนเต็มจานวน
- มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต หักไว้ ๐.๐๒๕ เพื่อเป็นสวัสดิการ
- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้จ่ายเต็ม
๕.๕ กรณีตัวอย่าง
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ไม่มีปัญหา เพราะมหาวิทยาลัยดูแลพนักงานดี
- มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีการออกข้อบังคับให้หักเข้ากองทุน และ
ปัจจุบันจะทาการจ่ายคืนเต็ม ๑.๗ และ ๑.๕ แต่ยังมีปัญหาเกี่ยวกับกองทุนว่าจะทาอย่างไร
ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ เจ้าภาพการประชุมที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย
(ทปสท.) สมัยสามัญครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับเป็นเจ้าภาพกลางเดือนมกราคม
๖.๒ การดาเนินการเรื่องอื่น ๆ
- กรณีผู้ที่มีอายุเกิน ๖๐ ปี เป็นผู้บริหารในสถานศึกษาของรัฐ รอผลการประชุม
ของที่ประชุมศาลปกครองสูงสุด ซึ่งแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มที่โปรดเกล้าแล้ว และกลุ่มที่ยังอยู่ระหว่างการเสนอ
- การรั กษาแทนและอายุเกินมี ๖๐ ปี มหาวิทยาลั ยราชภัฏธนบุรี เชียงใหม่
บุรีรัมย์ และเทพสตรี
- รองอธิการบดีให้เป็นหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
๖.๓ กาหนดการเสวนาวิชาการ “๒๐ ปี เหลี่ยวหน้าแลหลัง พนักงานมหาวิทยาลัย”
โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เป็นเจ้าภาพ
๖.๔ ทิศทางอุดมศึกษาหลังการเลือกตั้ง จะมีการเชิญหนัวหน้าพรรคการเมืองสัมมนา
ในเชิงให้ความรู้
มติที่ประชุม
รับ ทราบรายงานผลการประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุม ทปสท. สมัยสามัญ
ประจาปี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

๒๑
ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประธาน สืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ โดยที่ประชุมพิจารณาเพื่อหา
ข้อสรุปดาเนินการเตรียมการเบื้องต้น ไว้ดังนี้
๑) ให้ประชาสัมพันธ์บุคลากรทุกท่านทราบ เพื่อสอบถามความประสงค์ในการเข้า
ร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยต้องมีผู้มีความประสงค์เข้าร่วมอย่าง
น้อย ๕๐ คน
๒) ผู้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต้องมีความสมัครใจและต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์เงื่อนไขของสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นใด
๓) ลูกจ้างชั่วคราวไม่สามารถสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐมได้
และมอบอาจารย์ ดร.หรรษา คล้ ายจันทร์พงษ์ และอาจารย์ธีระศักดิ์ ลีละพัฒนา
จัดทาหนังสือนาแจ้งความประสงค์การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และร่าง
แบบฟอร์มการแสดงความจานงในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
(ยกเว้น ลู กจ้ างชั่ว คราว) โดยให้ ระบุช่องทางแสดงความคิดเห็ น เป็น √ ประสงค์ เ ข้าร่วมเป็นสมาชิก
และ × ไม่ประสงค์เข้าร่ วมเป็ นสมาชิก ทั้งนี้ ต้องยินดีเข้ารับการอบรมเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมด้วย นั้น
ในการนี้ ที่ประชุมเห็นว่าการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มีขั้นตอนในการดาเนินงานหลายขั้นตอน เบื้องต้นต้องมีการรวบรวมกลุ่มบุคคลที่ประสงค์จะจัดตั้งสหกรณ์ ซึ่ง
กลุ่มบุคคลดังกล่าวต้องมีความสมัครใจ เสียสละ มีวินัย และซื่อสัตย์สุจริต สภาคณาจารย์และข้าราชการจึงขอ
ความอนุเคราะห์สอบถามความคิดเห็นเพื่อประโยชน์ในการรวบรวมกลุ่มบุคคลต่อไป
มติที่ประชุม
มอบอาจารย์ ดร.หรรษา คล้ ายจั น ทร์พ งษ์ และอาจารย์ธี ร ะศั กดิ์ ลี ล ะพั ฒ นา
ออกแบบแบบฟอร์ มแสดงความคิ ดเห็ นการจั ดตั้ งสมาชิ กสหกรณ์ ออมทรั พย์ และมอบนางภั ทรานิ ษฐ์
บุญรักษาศิริพงษ์ ทาส าเนาแจกอาจารย์และบุคลากรทุกท่าน (ยกเว้นลูกจ้างชั่วคราว) เพื่อสอบถามความ
คิดเห็นการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้
ระเบียบวาระที่ ๖
เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ ที่ประชุมกาหนดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๓
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา
เลิกประชุม เวลา ๑๗.๒๐ น.
(นางภัทรานิษฐ์ บุญรักษาศิริพงษ์)
ผู้จดรายงานการประชุม

