
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 ร่มบารม ี ประธานกรรมการ 
 ๒. อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ รองประธานกรรมการ 
 ๓. อาจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา กรรมการ 
 ๔.  อาจารย์ ดร.ธีรวุธ ธาดาตันติโชค กรรมการ 
 ๕. อาจารย์ ดร.หรรษา คล้ายจันทร์พงษ ์ กรรมการ 
 ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ ์ 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 กรรมการ            ติดราชการ 
 ๒. อาจารย์ พันจ่าเอกหญิง สีนวล รัตนวิจิตร กรรมการ          ติดราชการ 
 ๓. อาจารย์ยศพรธ์ วรรชนะ กรรมการและเลขานุการ  ติดราชการ 

เริ่มประชุม  เวลา ๑๕.๔๕ น. 

 ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ๑.๑  รับทราบจากการประชุมหารือร่วมกับรองอธิการบดีก ากับดูแลด้านวิชาการ คณบดี
คณะครุศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จ านวน ๑๗ หลักสูตร นั้น มหาวิทยาลัยได้ตัดสินใจที่จะจัดท าหลักสูตร 
ค.บ. ๔ ปี โดยได้มอบหมายให้อาจารย์ชัยยุธ มณีรัตน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์ คณบดี
คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมประชุมกับนายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ใน
วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือรับทราบนโยบาย และวางแผนในการพัฒนาหลักสูตร ค.บ. ๔ ปี 
 ๑.๒  รับทราบข้อมูลทางระบาดวิทยาพบว่าจังหวัดนครปฐมมีผู้ปุวยโรคไข้เลือดออก     
จ านวน ๒,๒๑๒ ราย ซึ่งมีอัตราผู้ปุวยสูงเป็นอันดับที่ ๑ ของประเทศ และมีผู้เสียชีวิตแล้วจ านวน ๓ ราย 
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เพ่ือเป็นการควบคุมและปูองกันการระบาดโรคไข้เลือดออก ในการนี้ มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย   
เปียถนอม รองอธิการบดี ประสานงานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์ จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพ่ือด าเนินการ
ฉีดพ่นหมอกควัน และก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายต่าง ๆ ในวันที่ ๒๗ – ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ขอให้แจ้งทุกหน่วยงานทราบเพื่อจัดเก็บสิ่งของไว้ในที่มิดชิดต่อไป 
 ๑.๓  รับทราบตามที่จังหวัดรณรงค์ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนลดการใช้วัสดุจากพลาสติก 
เพ่ือลดการเกิดขยะพลาสติกในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม นั้น ในการนี้ มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย      
เปียถนอม รองอธิการบดี ประสานงานสวัสดิการรายได้และทรัพย์สิน และงานอาคารสถานที่และภูมิ 
สถาปัตย์ ด าเนินการก าหนดมาตรการ แนวปฏิบัติในการลดใช้ถุงพลาสติกเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ทุก
หน่วยงาน และผู้ประกอบการภายในมหาวิทยาลัยรับทราบและร่วมด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่อง โดยให้ถือเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัย   
 ๑.๔  รับทราบโครงการณรงค์การสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ของมหาวิทยาลัย 
ร่วมกับส านักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม สถานีต ารวจภูธรภาค ๗ สถานีต ารวจภูธรเมืองนครปฐม และ
บริษทั เอ.พี. ฮอนด้า จ ากัด 
 ๑.๕  รับทราบแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖  
  ๑.๖  รับทราบแนวทางการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นส าหรับ
ต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และต าแหน่งประเภทผู้บริหาร 
โดยจะน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
  ๑.๗  รับทราบการเปลี่ยนแปลงกรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยจากเงิน
งบประมาณแผ่นดินสายวิชาการเป็นสายสนับสนุน จ านวน ๑๙ อัตรา ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรร
งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ รายการบุคลากรภาครัฐ งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป 
ค่าใช้จ่ายบุคลากร โดยเป็นอัตราที่ได้รับทดแทนอัตราข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ 
ธันวาคม ๒๕๔๙ และอัตราก าลังใหม่ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๐ ได้รับจัดสรร
งบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาต่อไป 
  ๑.๘   รับทราบประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐  
  ๑.๙   รับทราบรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๔.๙๖  
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  ๑.๑๐  ขอเชิญคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพ
ทอดกฐินสามัคคีเพ่ือสมทบทุนสร้างกุฏิสงฆ์ ณ วัดใหม่ปิ่นเกลียว ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ในการนี้ เจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษาจัดพิมพ์รายชื่ออาจารย์ และเจ้าหน้าที่
ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยลงบนซองเรียบร้อยแล้ว โดยจะแจกให้กับอาจารย์และเจ้าหน้าที่เป็นหน่วยงาน
และจะจัดเก็บในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ เพ่ือรวบรวมยอดเงินท าบุญมหาวิทยาลัยและถวายวัดใหม่        
ปิ่นเกลียวต่อไป  
 ๑.๑๑  ขอเชิญคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการร่วมท าบุญทอดกฐินพระราชทาน 
ผ้าไตร กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ณ วัดโตนด ต าบลวัดชะลอ อ าเภอบางกรวย 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  

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๙/๒๕๖๑ 
  ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๑๐ หน้า เพ่ือรับรองรายงาน         
การประชุม 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ๙/๒๕๖๑           
เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีข้อแก้ไข ในระเบียบวาระที่ ๑.๕ จาก “ที่มอบหนังสือและ
ประชาสัมพันธ์ให้สภาคณาจารย์และข้าราชการ” เป็น “ที่มอบหนังสือและวารสารประชาสัมพันธ์ให้สภา
คณาจารย์และข้าราชการ” 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
  ๓.๑  รายงานความคืบหน้าตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑  
         ประธานรายงานความคืบหน้าตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ               
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้  
๑) อยู่ระหว่างด าเนินการ 
เรื่องที่ ครั้งที่ มติที่ประชุม การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑ ๙/๒๕๖๑ การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๑        
ที่ประชุมได้มอบหมายอาจารย์ 
ดร.หรรษา คล้ายจันทร์พงษ์ 
และอาจารย์ ธี ร ะศั กดิ์  ลี ละ
พัฒนา จัดท าหนังสือน าแจ้ง
ความประสงคก์ารจัดตั้งสหกรณ ์

ประธานสภา
คณาจารย์และ
ข้าราชการ 
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เรื่องที่ ครั้งที่ มติที่ประชุม การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
   ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐมและร่างแบบฟอร์มการ
แสดงความจ านงในการเข้าร่วมเป็น
สมาชิ กสหกรณ์ ออมทรั พย์
มหาวิทยาลั ยราชภัฏนครปฐม 
(ยกเว้นลูกจ้างชั่วคราว) โดยให้ระบุ
ช่องทางแสดงความคิดเห็น เป็น √ 
ประสงค์เข้าร่วมเป็นสมาชิก  และ × 
ไม่ประสงค์เข้าร่วมเป็นสมาชิก  
     ทั้งนี้ ต้องยินดีเข้ารับการอบรม
เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมด้วย 
     โดยในการประชุมครั้ งนี้  ได้
น าเข้าที่ประชุมพิจารณาในระเบียบ
วาระที่ ๕.๑ ด้วย 

 

๒ ๙/๒๕๖๑ ที่ประชุมมอบหมายประธานน า
เรื่องหารืออธิการบดีเพ่ืออนุมัติ
ด า เนิ นการ  ใน โครงการ ให้
ความรู้เรื่องสุขภาพ ในนามสภา
คณาจ า รย์ แ ล ะข้ า ร า ชก า ร
ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ 
และคณะครุศาสตร์ เพ่ือจัดท า
โครงการสัมมนาทางสุขภาพโดย
จะท า เป็ นคู่ มื อ เป็ นสุ ขภ าพ 
จัดท านโยบายสุขภาพ สัปดาห์
ละ ๑ วัน ซึ่ งก าหนดรูปแบบ
โครงการดูแลสุขภาพทั้งด้าน
โภชนาการอาหารที่ดี และการ
ออกก าลังกาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
-มอบอาจารย์ ดร.วันเพ็ญ แสง
ทอง พินิ จน า เสนอโครงการ
ความรู้ เ รื่ อ ง สุ ขภาพว่ าจะมี
แนวทางใดที่ช่วยประชาสัมพันธ์
ให้บุคลากรทุกท่านได้รับทราบ
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากการ
ประชาสัมพันธ์ในช่องทางใด              
ได้บ้าง 
มติที่ประชุม  เห็นชอบให้จัด
กิจกรรม Npru chanel ผ่าน
ทางทีวีของมหาวิทยาลัยทั่ ว
มหาวิทยาลั ย  เกี่ ยวกับด้ าน
สุ ขภ าพ  แ ละคว าม รู้ ทั่ ว ไ ป              
โดยมอบอาจารย์ ดร.วันเพ็ญ 
แ ส ง ท อ ง พิ นิ จ  แ ล ะ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์  ดร . พิมสุภาว์ 
จันทนะโสตถิ์ ด าเนินการ 

ประธานสภา
คณาจารย์และ
ข้าราชการ 



๕ 
 

เรื่องที่ ครั้งที่ มติที่ประชุม การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๓ ๙/๒๕๖๑ ที่ประชุมมอบหมายประธานน า

เรื่องหารือที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยทราบเพ่ือ
พิจารณาหาแนวทางที่เหมาะสม 
ในเรื่องการแต่งกายของอาจารย์
ให้สุภาพเรียบร้อย เหมาะสม ตรง
ตามเพศสภาพ และเป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่นักศึกษา 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
-มอบอาจารย์ธีรศักดิ์  ลีละพัฒนา 
น าระเบียบจรรยาบรรณอาจารย์
ผู้สอน เข้าที่ประชุมด้วย 

ประธานสภา
คณาจารย์และ
ข้าราชการ 

๔ ๘/๒๕๖๑ มาตรการรักษาความปลอดภัยใน
มหาวิทยาลั ยที่ ประชุ มได้ ให้
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ไว้
ดังนี้ 

 ๑)  มหาวิทยาลัยควรตรวจสอบ
กล้องวงจรปิดว่าสามารถใช้งาน
และบันทึกภาพได้หรือไม่ และ
ส ารวจจุดอับของกล้องวงจรปิดที่
มีโอกาสเป็นจุดเสี่ยงด้วย 
๒) มหาวิทยาลัยควรก าหนด
มาตรการความปลอดภัยของ
บุ ค ค ล แ ล ะ ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง
มหาวิทยาลัย 
๓) ให้กวดขันการปฏิบัติหน้าที่
ข อ ง เ จ้ า ห น้ า ที่ รั กษ า คว า ม
ปลอดภัยอย่างเข้มงวดตลอดเวลา 
และเน้นย้ ามากเป็นพิเศษในยาม
วิกาลด้วย 

มอบประธานน าแจ้งที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ทราบ 

ประธานสภา
คณาจารย์และ
ข้าราชการ 

๕ ๗/๒๕๖๑ การประ เมิ นภาระง านของ
มหาวิทยาลัย โดยมีประเด็นว่ า
เกณฑ์การประเมินภาระงานยังไม่
สอดคล้ อ งกั บน โยบายของ
มหาวิ ทยาลั ย จึ งขอเสนอให้
มหาวิทยาลัยพิจารณาเกณฑ์การ
ประเมินภาระงานให้อาจารย์ผู้สอน  

อยู่ระหว่างด าเนินการ  
เสนอขอให้มหาวิทยาลัยทบทวน
เกณฑ์การประเมินภาระงาน 

ประธานสภา
คณาจารย์และ
ข้าราชการ 



๖ 
 

เรื่องที่ ครั้งที่ มติที่ประชุม การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
  และอาจารย์ที่ สร้ างบัณฑิตนัก

ปฏิบัติมีความเหมาะสมมากกว่านี้ 
ซึ่งไม่ควรมุ่งเน้นในเรื่องงานวิจัยมาก
เกินไป ทั้ งนี้ เพ่ือสร้ างขวัญและ
ก าลังใจให้อาจารย์ด้วย 

  

๖ ๗/๒๕๖๑ การประเมินประสิทธิภาพของการ
จัดกิ จกรรม และการควบคุม
งบประมาณการจัดประชุมหรือ
ฝึกอบรม เนื่ องจากเห็นว่ าจะ
ประหยัดงบประมาณมากขึ้น และ
ให้ เน้ นเรื่ องการศึ กษาดู งาน
เฉพาะงานที่ตรงตามความต้องการ
และศาสตร์ของสาขาวิชาเพ่ือให้
เกิดความคุ้มค่ามากขึ้น 
     ทั้ ง นี้ จึ ง อ ย า ก เ ส น อ ใ ห้
มหาวิทยาลัยทบทวนการประเมิน
ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรม 
และการควบคุมงบประมาณการจัด
ประชุมหรือฝึกอบรม 

อยู่ ร ะหว่ า งด า เนิ นการ เ พ่ื อ
น าเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา
ทบทวน 

-ประธานสภา
คณาจารย์และ
ข้าราชการ 
-อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ 
แสงทองพินิจ 
รองประธานกรรมการ 

มติที่ประชุม  รับทราบรายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  

  ๓.๒   ประธานสืบเนื่องตามที่ได้หารือเรื่องการมอบหมายข้ามสายงาน โดยมีค าสั่งจาก
คณะอ่ืนมาสั่งการให้บุคลากรในคณะอ่ืนท างาน บุคลากรจะใช้หลักเกณฑ์ใดในการพิจารณา ทั้งนี้จึงอยาก
ให้มหาวิทยาลัยทบทวนด้วยว่าสามารถด าเนินการได้หรือไม่ ในการนี้ มอบอาจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา 
ตรวจสอบข้อมูลตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าสามารถด าเนินการได้ และเป็นไปตามระเบียบราชการของ
มหาวิทยาลัยหรือไม่ โดยให้ท าหนังสือแจ้งมหาวิทยาลัยทราบและพิจารณาด าเนินการ เพ่ือให้เป็นแนวทาง
ในการด าเนินการต่อไป นั้น 

   ในการนี้ ขอให้อาจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา หาข้อมูลเพ่ิมเติมและรายงานให้ที่
ประชุมทราบในการประชุมต่อไป  

 



๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ๔.๑  มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑  
  ประธานแจ้งมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑        
เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา      
มหาวชิราลงกรณ ให้ที่ประชุมทราบ โดยสรุปสาระส าคัญไว้ดังนี้ 
  ๑. รับทราบผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ 
  ๒. รับทราบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ถึงครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ 
  ๓. รับทราบก าหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๐ ประจ าปี ๒๕๖๑ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในศุกร์ที่ ๑๒ 
เมษายน ๒๕๖๒ มีก าหนดการดังนี้ 
  ภาคเช้า เวลา ๑๖.๐๐ น. 
    - ระดับปริญญาตรี  จ านวน  ๒,๘๒๙   คน 
  ภาคบ่าย เวลา ๑๙.๐๐ น. 
    - ระดับปริญญาเอก จ านวน         ๖   คน 
    - ระดับปริญญาโท  จ านวน       ๕๕   คน 
    - ระดับปริญญาตร ี จ านวน     ๖๑๗   คน 
  ๔. รับทราบรายงานประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
  ๕. รับทราบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากเงิน
งบประมาณแผ่นดิน และเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
  ๖. รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
  ๗. อนุมัติให้ปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าเดือน
กันยายน ๒๕๖๑ จ านวน ๑๙๓ คน ดังนี้ 

หลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

รวม 
ภาคปกติ กศ.พป. 

ครุศาสตรบัณฑิต 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 
บัญชีบัณฑิต 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

๑๕ 
๕๒ 
๔๘ 
๒๔ 
๑ 
๘ 

- 
๒ 
- 
๑ 
- 
๙ 

๑๕ 
๕๔ 
๔๘ 
๒๕ 
๑ 

๑๗ 



๘ 
 

หลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

รวม 
ภาคปกติ กศ.พป. 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
นิติศาสตรบัณฑิต 
นิเทศศาสตรบัณพิต 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

๘ 
๑๔ 
๒ 
๙ 

- 
- 
- 
- 

๘ 
๑๔ 
๒ 
๙ 

รวม ๑๘๑ ๑๒ ๑๙๓ 
  ๘. อนุมัติให้ปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิต จ านวน ๔ คน ดังนี้ 
    ๑) ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารหารศึกษา จ านวน ๑ คน 
    ๒) ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จ านวน ๓ คน 
  ๙. อนุมัติแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้ 

ล าดับ หลักสูตร 

จ านวนรับ (คน)  
ภาคปกติ 

ภาค 
กศ.พป. 

Folio 
รอบ ๑ 

โควตา 
รอบ ๒ 

รับตรง 
รอบ ๓ 

รวม 

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 
 
ล าดับ หลักสูตร จ านวนรับ ภาคปกติ (คน) 

 ศิลปศาสตรบัณฑิต ๓๐ 
๑ ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ ๓๐ 

 



๙ 
 

  ๑๐. อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน ๓ หลักสูตร ดังนี้ 
   ๑) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรเดิม อาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ หมายเหตุ 
อาจารย์สมใจ  เภาด้วง อาจารย์กนกวรรณ  นิ่มทัศนศิร ิ อาจารย์สมใจ เภาด้วง ย้ายไป  

เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
บัญชีบัณฑติ สาขาวิชาการบัญชี 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) 

อาจารย์สุประวีณ์  ศิรินุวัฒนา อาจารย์สุพินดา  ฤทธิจันทร์ คณะวิทยาการจัดการมีความ
ประสงค์ต้องการใช้ศักยภาพเพ่ือ
พัฒนาหลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต 

  ทั้งนี้ การปรับปรุงแก้ไขนี้เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
  ๒) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรเดิม อาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ 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) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรเดิม อาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ หมายเหตุ 
อาจารย์ ดร.มินท์มันตา หิรัณย์ณภัทร์ อาจารย์ธนาธิป พัวพรพงษ์ อาจารย์ ดร.มินท์มันตา หิรัณย์ณภัทร์ 

ลาออกจากการเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

  ทั้งนี้ การปรับปรุงแก้ไขนี้เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
  ๑๑. แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ กูลการขาย เป็นกรรมการประจ าคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (แทนต าแหน่งที่ว่าง) 
  ๑๒. แต่งตั้งอาจารย์วีรกิจ อุฑารสกุล เป็นรองประธานคณะกรรมการประจ าคณะ
วิทยาการจัดการ (แทนต าแหน่งที่ว่าง) 
  ๑๓. ให้ความเห็นข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
  ๑๔. ให้ความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยกองทุน
สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ 



๑๐ 
 

  ๑๕. ให้ความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยเงินทุน
สนับสนุนการจัดท าผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๑๖. ให้ความเห็นชอบประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การก าหนด
ชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยขอก าหนด
ไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
  ๑๗. อนุมัติแต่งตั้งบุคลากรมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน ๒ รายการ ดังนี้ 
   ๑) อาจารย์หฤทัย  ดิ้นสกุล ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
   ๒) อาจารย์วริยา จันทร์ข า ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์ อนุสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
  ๑๘. ให้ความเห็นชอบการก าหนดชื่อสาขาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยขอก าหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณาจารย์ จ านวน ๒๐๑ ราย 

มติที่ประชุม  รับทราบมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 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 โดยสรุปสาระส าคัญไว้ดังนี้ 
   ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ 
  ๑. รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
  ๒. รับทราบรายงานการติดตามความก้าวหน้าที่การด าเนินงานตามมติที่ประชุม
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. รับทราบรายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาและแสวงหาความร่วมมือจัด
การศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกับสถาบันการศึกษาในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 



๑๑ 
 

  ๕. รับทราบการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต ์
     ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปียถนอม ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์การุณย์ ด่านประดิษฐ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชัย โสภา ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  ๖. รับทราบรายงานต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
  ๗. รับทราบการรับรองคุณวุฒิหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
  ๘. รับทราบรายงานผลการด าเนินโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน กิจกรรมการฝึก
ประสบการณ์บัณฑิตพยาบาลนักปฏิบัติ ในระหว่างวันที่ ๑๔ พฤษภาคม – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ 
Hungkuang University ประเทศไต้หวัน 
  ๙. รับทราบรายงานผลโครงการการพัฒนาศักยภาพผู้สอนและหลักสูตรนานาชาติ 
๑๙ พฤษภาคม – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ Coventry University ประเทศสหราชอาณาจักร 
  ๑๐. ให้ความเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่า
ด้วยการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ ๔๒๐ ชั่วโมง พ.ศ. ..... โดยมีข้อเสนอแนะ
เพ่ือด าเนินการดังนี้ 
   ๑) เนื่องจากการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุเป็น
หลักสูตรระยะสั้นจึงไม่มีเกณฑ์รองรับการอนุมัติการส าเร็จการศึกษา การลาพักการศึกษา การลาออก และ
การคืนสภาพการเป็นนักศึกษาเช่นเดียวกับการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี จึงขอให้คณบดีคณะ
พยาบาลศาสตร์เสนอสภาวิชาการพิจารณาความในข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ ข้อ ๑๗ และข้อ ๑๘ ในวันที่ ๒๐ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑  
   ๒) ให้คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ศึกษาระเบียบข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องจาก
มหาวิทยาลัยมหิดลน ามาพิจารณาการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ ๔๒๐ ชั่วโมงที่ชัดเจน 
   ๓) ให้คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ตรวจสอบอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ว่ามีอ านาจในการอนุมัติการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรได้หรือไม่ 
   ๔) ให้จัดท าระเบียบรองรับการเบิกจ่ายในการด าเนินการจัดการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้สูงอายุ ๔๒๐ ชั่วโมง ให้ถูกต้องตามระเบียบราชการ 
   ทั้งนี้ ให้น าเสนอคณะท างานร่างกฎหมาย คณะอนุกรรมการด้านกฏหมายของ
สภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามล าดับต่อไป 
  ๑๑. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยหอพัก
อาคารศูนย์ความร่วมมืออาเซียน พ.ศ. ...... ตามที่เสนอโดยไม่มีการแก้ไข 
   ทั้งนี้ ให้น าเสนอคณะท างานร่างกฎหมาย คณะอนุกรรมการด้านกฏหมายของ
สภามหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามล าดับต่อไป 
  ๑๒. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง อัตรา
ค่าธรรมเนียมหอพัก พ.ศ. ..... โดยให้ปรับแก้ไขชื่อประกาศจากข้อความว่า “อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก” 



๑๒ 
 

เป็น “อัตราค่าธรรมเนียมหอพักอาคารศูนย์ความร่วมมืออาเซียน” เพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยหอพักอาคารศูนย์ความร่วมมืออาเซียน 
   ทั้งนี้ ให้น าเสนอคณะท างานร่างกฎหมายเพ่ือพิจารณา และเสนอประกาศให้
อธิการบดีลงนามต่อไป 
  ๑๓. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วย
โครงการจัดการศึกษาส าหรับนักศึกษานานาชาติ พ.ศ. ..... ตามที่เสนอโดยไม่มีการแก้ไข 
   ทั้งนี้ ให้น าเสนอคณะท างานร่างกฎหมาย คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของ
มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามล าดับต่อไป 
  ๑๔. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการรับ
จ่ายเงินโครงการจัดการศึกษาส าหรับนักศึกษานานาชาติ พ.ศ. ..... ตามที่เสนอโดยไม่มีการแก้ไข 
   ทั้งนี้ ให้น าเสนอคณะท างานร่างกฎหมาย คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของ
มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามล าดับต่อไป 
  ๑๕. ให้ความเห็นชอบในหลักการโครงการบริหารงานของสถาบันภาษา โดยมี
ข้อเสนอแนะเพ่ือด าเนินการดังนี้ 
   ๑) ให้ปรับแก้ชื่อหน่วยงานในงานให้เหมาะสม 
   ๒) ให้แก้ไขข้อความค าว่า “ส านักงานผู้อ านวยการสถาบันภาษา” เป็น 
“ส านักงานผู้อ านวยการ”  
   ๓) ให้ปรับรวมหน่วยภายในงานที่ซ้ าซ้อนให้ชัดเจน 
  ๑๖. รับทราบรายงานความคืบหน้าการด าเนินการเพ่ิมอันดับ Webometrics ด้วย
ระบบ e-Book ที่ส านักคอมพิวเตอร์ดูแลในตัวชี้วัด Presence และ Impact โดยส านักคอมพิวเตอร์ได้
ด าเนินการตามแผนดังนี้ 
   ๑) ส านักคอมพิวเตอร์ก าลังด าเนินการสร้าง  Back link ซึ่งเป็นตัวชี้วัดว่ามี
ผู้สนใจน าข้อมูล Electronic ของมหาวิทยาลัยไปอ้างอิงมากน้อยเพียงใด 
   ๒) ได้ด าเนินการน าข้อมูลเอกสาร ต ารา แบบ Electronic ของอาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ได้รับทุนโครงการเอกสารต ารา อัพโหลดเข้าระบบ e-Book จ านวน ๘๐ เล่มแล้ว 
   ๓) การเพ่ิมจ านวน Webpage และจ านวน File ของคณะและหน่วยงานบน 
Website ขึ้น ๒๕% (ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว) โดยมีความคืบหน้าในการด าเนินการ ณ วันที่ ๑๒ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑ ดังนี้ 

หน่วยงาน 
จ านวน Webpage จ านวน File 

ที่ท าได้เดิม เปูาหมาย
เพ่ิมขึ้น ๒๕% 

ที่ท าได้ ที่ท าได้เดิม เปูาหมาย
เพ่ิมขึ้น ๒๕% 

ที่ท าได้ 

คณะครุศาสตร์ ๑๑๘ ๑๔๘ ๒๗๗ ๒๖ ๓๓ ๑๐๐ 
คณะมนุษยศาสตร์ ๔๓๔ ๕๔๓ ๑,๘๙๗ ๘๐ ๑๐๐ ๑,๐๕๐ 



๑๓ 
 

หน่วยงาน 
จ านวน Webpage จ านวน File 

ที่ท าได้เดิม เปูาหมาย
เพ่ิมขึ้น ๒๕% 

ที่ท าได้ ที่ท าได้เดิม เปูาหมาย
เพ่ิมขึ้น ๒๕% 

ที่ท าได้ 

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 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ๒๗๐ ๓๓๘ ๔๙๑ ๑๕๔ ๑๙๓ ๒๑๖ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒๓๕ ๒๙๔ ๔๒๖ ๕๔ ๖๘ ๒๓๑ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ๑๐๔ ๑๓๐ ๒๘๐ ๗๕ ๙๔ ๓๙๑ 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ๙๕ ๑๑๙ ๑๒๑ ๑๓ ๑๖ ๓๑ 
ส านักคอมพิวเตอร์ ๒๖๖ ๓๓๓ ๔๕๔ ๕๔ ๖๘ ๒๐๖ 
สถาบันภาษา ๒๙๒ ๓๖๕ ๖๘๒ ๔๒ ๕๓ ๔๑๖ 
ส านักงานอธิการบดี ๑๒๓ ๑๕๔ ๑,๓๖๓ ๒ ๓ ๕๓๖ 
  ๑๗. รับทราบก าหนดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลและ
ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ และ
กิจกรรมจิตอาสา “เราท าความดีด้วยหัวใจ” 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. รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
  ๒. รับทราบรายงานการติดตามความก้าวหน้าที่การด าเนินงานตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๙ – ๑๐/๒๕๖๑ 
  ๓. รับทราบรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
   ทั้งนี้ ประธานขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบกิจกรรม/โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ
และขอให้เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้แล้วเสร็จตาม
ก าหนดการ ดังนี้ 
  งบประมาณแผ่นดิน 
  - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑  วันสุดท้ายของการตัดงบและอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง 



๑๔ 
 

  - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑  วันสุดท้ายของการส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงินที่งานการเงิน 
  งบประมาณรายได้ 
  - ๑ กันยายน ๒๕๖๑  วันสุดท้ายของการตัดงบและอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
  - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑  วันสุดท้ายของการส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงินที่งานการเงิน 
 
  ๔. รับทราบก าหนดการชี้แจงค าของบประมาณรายจ่ายของหน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และรายงานผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายของหน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

วันที่ เวลา หน่วยงาน สถานที่ 

วันจันทร์ที่ ๖ ส.ค. ๖๑ 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. คณะครุศาสตร์  

 
 
 
 
ณ  ห้ อ ง
ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย 
ชั้น ๓ อาคาร
เฉลิ มพระ
เกียรติ  ๕๐ 
พรรษา มหา
วชิราลงกรณ 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

วันอังคารที่ ๗ ส.ค. ๖๑ 
๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. คณะวิทยาการจัดการ 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วันพุธที่ ๘ ส.ค. ๖๑ 

๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. คณะพยาบาลศาสตร์ 
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ส านักคอมพิวเตอร์ 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ส านักคอมพิวเตอร์ 
๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ส านักงานบัณฑิต 

วันพฤหัสบดีที่ ๙ ส.ค. ๖๑ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
วันศุกร์ที่ ๑๐ ส.ค. ๖๑ ๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 ๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 ๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ส านักงานอธิการบดี 

     - กองกลาง 
     - กองนโยบายและแผน 
     - กองพัฒนานักศึกษา 
งานตรวจสอบภายใน 
งานประกันคุณภาพการศึกษา 

  ๕. รับทราบรายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษส าหรับ
นักศึกษา ณ University Malaysia Perlis (UniMAP) ประเทศมาเลเซีย ในระหว่างวันที่ ๒๘ มิถุนายน – 
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑  



๑๕ 
 

  ๖. รับทราบรายงานจ านวนนักศึกษาสมัครและรายงานตัว ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
รอบท่ี ๑ – ๕ ดังนี้  
  จ านวนรับตามแผน    ๔,๓๙๕   คน 
  จ านวนนักศึกษาสมัครและรายงานตัว 
   รอบท่ี ๑     ๑,๖๙๗   คน 
   รอบท่ี ๒     ๑,๐๖๔   คน 
   รอบท่ี ๓        ๕๖๕   คน 
   รอบท่ี ๔        ๔๔๕   คน 
   รอบท่ี ๕        ๒๒๒   คน 
   รวมทั้งหมด    ๓,๙๙๓   คน 
   คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๐๐ (เทียบกับแผน) 
   ทั้งนี้ ประธานมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนท าหนังสือหารือไปยัง 
สกอ. เพ่ือขอแนวทางในการด าเนินการรับนักศึกษาเพ่ิมเติมในส่วนที่เหลือจากการกันที่ไว้ส าหรับนักศึกษา
ทุนครูคืนถิ่นให้ชัดเจนโดยเร็ว 
  ๖. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วย
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ..... ตามที่เสนอโดยไม่มีการแก้ไข 
   ทั้งนี้ ให้น าเสนอคณะท างานร่างกฎหมาย คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของ
สภามหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามล าดับต่อไป 
  ๗. มอบคณบดี รองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษา และประธานสาขาวิชา ก ากับดูแล
การจัดกิจกรรมรับน้องให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสมและขอให้มุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยของ
นักศึกษาเป็นส าคญั 
  ๘. มอบคณบดี ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน หัวหน้าหน่วยงาน ก าชับ กวดขัน
เจ้าหน้าที่ในสังกัดให้ตรวจสอบความเรียบร้อยภายในอาคารที่รับผิดชอบ ก่อนหยุดราชการต่อเนื่องใน
ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
  ๙. มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล มรรควิบูลย์ชัย รองอธิการบดี  และรอง
ศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์ คีรินทร์ ผู้อ านวยการสถาบันภาษา วางแผนการด าเนินการด้านความร่วมมือทาง
วิชาการกับต่างประเทศให้มีความชัดเจน 
  ๑๐. รับทราบก าหนดการจัดโครงการอบรมการท าต าแหน่งทางวิชาการและ
หลักเกณฑ์การต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ 
ประชุมอาคารสิริวรปัญญา 
    ในการนี้ ขอความอนุเคราะห์คณบดีประชาสัมพันธ์ในคณาจารย์ในสังกัดเข้า
ร่วมโครงการในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย 



๑๖ 
 

  ๑๑. รับทราบก าหนดการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม 
๒๕๖๑ ในวัยที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอาคารสิริวรปัญญา โดยในวันดังกล่าวจะมีการจัดพิธี
ท าบุญตักบาตรและพิธีถวายพระพรชัยมงคล อีกทั้งจะผนวกการจัดกิจกรรมท าความดี การรณรงค์สร้าง
จิตส านึกการสวมหมวกนิรภัย เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติร่วมด้วยอีกหนึ่งกิจกรรม  

   ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ 
  ๑. รับทราบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัย
ราชภัฏที่ดีที่สุดของประเทศไทย อันดับที่ ๑ และอันดับที่ ๒๓ ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จากการจัด
อันดับโดย Webometrics ประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ 
  ๒. รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม 
  ๓. รับทราบรายงานการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๙ – ๑๑/๒๕๖๑ 
  ๔. รับทราบพระราชทานพระราชานุญาตจัดท าเข็มที่ระลึกอักษรพระนามาภิไธย 
“ส.ธ.” จ านวน ๒๐๐ เข็ม เพ่ือพระราชทานให้แก่ผู้ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราช
อัธยาศัย และผู้บริหารจ านวน ๑๐๐ คน ในโอกาสที่จะเสด็จพระราชด าเนินไปทรงเปิดอาคาร “สิริวร
ปัญญา” พร้อมทั้งทอดพระเนตรนิทรรศการ “ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม” และ 
“ราชภัฏ ศาสตร์พระราชา กับการพัฒนาท้องถิ่น” ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 
  ๕. รบัทราบรายงานผลโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษให้แก่อาจารย์เพ่ือเตรียมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นสองภาษาหรือนานาชาติ 
ณ University of Queensland ในระหว่างวันที่ ๙ – ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
   ทั้งนี้ ประธานมอบอาจารย์ชัยยุธ มณีรัตน์ รองอธิการบดี ส านักส่งเสริมกิจการ
และงานทะเบียน และสถาบันภาษา ด าเนินการจัดโครงการสัมมนาเพ่ือถอดบทเรียนสิ่งที่ได้รับจากการเข้า
ร่วมโครงการทั้ง ๓ โครงการ เพ่ือน าไปพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่เน้นบัณฑิตนักปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัยต่อไป 
  ๖. รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนบริการวิชาการ (แผนพัฒนานัก
ปฏิบัติวิชาชีพพยาบาล) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
  ๗. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วย
ค่าตอบแทนอาจารย์กลุ่มวิศวกรรม พ.ศ. ..... โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการดังนี้ 
   ๑) ข้อ ๖(๓) ให้แก้ไขวรรคตอนที่ให้ถูกต้อง 



๑๗ 
 

   ๒) ข้อ ๘ วรรคสาม ให้แก้ไขข้อความจากค าว่า “จะไม่ผ่านการประเมินของ
คณะกรรมการและไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเพ่ิมอีกต่อไป” เป็น “จะไม่ผ่านการประเมินของ
คณะกรรมการและไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามข้อ ๘ วรรคสอง” 
   ทั้งนี้ ให้น าเสนอคณะท างานร่างกฎหมาย คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของ
สภามหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตามล าดับต่อไป 
  ๘. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยเงินทุน
สนับสนุนการจัดท าผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ...... ตามที่เสนอโดยไม่มีการแก้ไข 
   ทั้งนี้ ให้น าเสนอคณะท างานร่างกฎหมาย คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของ
สภามหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามล าดับต่อไป 
  ๙. ให้ความเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องการ
ก าหนดฐานในการค านวณและช่วงเงินเดือนส าหรับการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ..... โดย
มอบนิติกรท าหนังสือไปยังกรมบัญชีกลางเพ่ือหารือฐานในการค านวณและช่วงเงินเดือนส าหรับการเลื่อน
เงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมให้
ชัดเจนอีกครั้ง 
   ทั้งนี้ ให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งในการประชุม
ครั้งต่อไป 
  ๑๐. ให้ความเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัย เรื่องการก าหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ..... โดยมอบนิติกรท า
หนังสือหารือไปยังกรมบัญชีกลางเพ่ือตรวจทานบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของพนักงานให้ชัดเจนอีกครั้ง 
   ทั้งนี้ ให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งในการประชุม
ครั้งต่อไป 
  ๑๑. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่องชุดฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลหลักสุตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ...... ตามท่ีเสนอโดยไม่มีการแก้ไข ทั้งนี้ ให้น าประกาศเสนอ          
ให้คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ลงนามต่อไป 
  ๑๒. อนุมัตโิครงการการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
  ๑๓. อนุมัติลดหย่อนค่าลงทะเบียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
  ๑๔. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องค่าลงทะเบียน
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พ.ศ. ..... ตามที่เสนอโดยไม่มีการแก้ไข 
ทั้งนี้ ให้เสนอประกาศให้อธิการบดีลงนามต่อไป 
  ๑๕. ให้ความเห็นชอบแผนบัณฑิตนักปฏิบัติวิชาชีพพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตามที่เสนอ 



๑๘ 
 

  ๑๖. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องคุณสมบัติ
ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการประเมินความรู้และทักษะ พ.ศ. ..... ตามที่เสนอโดยไม่มี
การแก้ไข 
     ทั้งนี้ ให้น าเสนอคณะท างานร่างกฎหมาย คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามล าดับ และเสนอประกาศให้อธิการบดีลงนามต่อไป 
  ๑๗. รับทราบสมาคมศิษย์เก่า คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกับส านักงานต ารวจแห่งชาติ ด าเนินการจัดโครงการแข่งขันเดินวิ่งการ
กุศล (NPRU RUNNING CHARITY 2018 #1) ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
  ๑๘. รับทราบก าหนดการ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ   
พระราชด าเนินมาเปิดอาคาร “สิริวรปัญญา” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑  
  ๑๙. รับทราบก าหนดการจัดโครงการตรวจสุขภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. ณ ห้อง
ประชุมปิ่นเกลียว อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม ในการนี้ ขอความอนุเคราะห์
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   อินทรสมบัติ  แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบข้อมูล
เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของพนักงานมหาวิทยาลัย ๑.๕ สายสนับสนุน และ ๑.๗ สายวิชาการ  
ตามที่ได้เข้าร่วมประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) โดยขอให้ทุก
มหาวิทยาลัยจะท าหนังสือแจ้งเพ่ือจ่ายเงินอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัยในวงเงิน ๑.๕ สายสนับสนุน และ 
๑.๗ สายวิชาการ คืน และขอให้ทุกมหาวิทยาลัยส่งข้อมูลหลักฐานการจ่ายคืน เพ่ือรวบรวมเอกสารแนว
ทางการเบิกจ่าย เพ่ือเป็นแนวทางเดียวกันในการจ่ายคืน 
   ในการนี้ มอบประธานหาหลักฐานการจ่ายเงิน ๐.๒ ของมหาวิทยาลัยที่ได้ด าเนินการ
ไปแล้ว และหลักเกณฑ์การขึ้นเงินเดือน เพ่ือส่งเอกสารไปยังที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
แห่งประเทศไทย (ทปสท.) ทั้งนี้ ประธานขอรายละเอียดในการขอหลักฐานที่ชัดเจนก่อนว่าต้องการข้อมูลด้าน
ใดหากได้รับแบบฟอร์มที่ชัดเจนแล้วจะสามารถด าเนินการได้   

มติที่ประชุม  รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของพนักงานมหาวิทยาลัย 

 



๑๙ 
 

  ๔.๔   รายงานผลการประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุม ทปสท. สมัยสามัญ ประจ าปี 
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 ประจ าปี ครั้ง
ที่ ๔/๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๖ – ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมเฟ่ืองฟูา ชั้น ๔ ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
   รายงานสรุปการประชุม ทปสท. สมัยสามัญ ประจ าปี 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 ความคืบหน้าในการขับเคลื่อนกรณีการปฏิบัติตามค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
   -ได้มีการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอยู่ระหว่างรอมติที่ประชุมศาลปกครองสูงสุด 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   มติที่ประชุม     ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
   - 
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ    
   - 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
   ๕.๑  อัตราการขึ้นเงินเดือน ร้อยละ ๘ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
    อยู่ในระหว่างพิจารณา 



๒๐ 
 

   ๕.๒  การจ่ายเงินเดือนเต็มจ านวนของพนักงานมหาวิทยาลัยในอัตรา 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  มหาวิทยาลัยที่จ่ายคืนเต็มจ านวน 
    - มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต หักไว้ ๐.๐๒๕ เพ่ือเป็นสวัสดิการ 
    - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
    - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้จ่ายเต็ม 
  ๕.๕  กรณีตัวอย่าง 
   - มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ไม่มีปัญหา เพราะมหาวิทยาลัยดูแลพนักงานดี 
   - มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีการออกข้อบังคับให้หักเข้ากองทุน และ
ปัจจุบันจะท าการจ่ายคืนเต็ม ๑.๗ และ ๑.๕ แต่ยังมีปัญหาเกี่ยวกับกองทุนว่าจะท าอย่างไร 

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
  ๖.๑ เจ้าภาพการประชุมที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย 
(ทปสท.) สมัยสามัญครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
   - มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับเป็นเจ้าภาพกลางเดือนมกราคม  
  ๖.๒ การด าเนินการเรื่องอ่ืน ๆ  
   - กรณีผู้ที่มีอายุเกิน ๖๐ ปี เป็นผู้บริหารในสถานศึกษาของรัฐ รอผลการประชุม
ของที่ประชุมศาลปกครองสูงสุด ซึ่งแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มที่โปรดเกล้าแล้ว และกลุ่มที่ยังอยู่ระหว่างการเสนอ 
   - การรักษาแทนและอายุเกินมี ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เชียงใหม่ 
บุรีรัมย์ และเทพสตรี 
   - รองอธิการบดีให้เป็นหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย  
  ๖.๓ ก าหนดการเสวนาวิชาการ “๒๐ ปี เหลี่ยวหน้าแลหลัง พนักงานมหาวิทยาลัย” 
โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เป็นเจ้าภาพ 
  ๖.๔ ทิศทางอุดมศึกษาหลังการเลือกตั้ง จะมีการเชิญหนัวหน้าพรรคการเมืองสัมมนา
ในเชิงให้ความรู้ 

มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุม ทปสท. สมัยสามัญ 
ประจ าปี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑  

 



๒๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  ๕.๑  การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
            ประธาน สืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ โดยที่ประชุมพิจารณาเพ่ือหา
ข้อสรุปด าเนินการเตรียมการเบื้องต้น ไว้ดังนี้ 
 ๑) ให้ประชาสัมพันธ์บุคลากรทุกท่านทราบ เพ่ือสอบถามความประสงค์ในการเข้า
ร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยต้องมีผู้มีความประสงค์เข้าร่วมอย่าง
น้อย ๕๐ คน 
 ๒) ผู้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต้องมีความสมัครใจและต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์เงื่อนไขของสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นใด 
 ๓) ลูกจ้างชั่วคราวไม่สามารถสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครปฐมได้ 
 และมอบอาจารย์ ดร.หรรษา คล้ายจันทร์พงษ์ และอาจารย์ธีระศักดิ์  ลีละพัฒนา 
จัดท าหนังสือน าแจ้งความประสงค์การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และร่าง
แบบฟอร์มการแสดงความจ านงในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
(ยกเว้นลูกจ้างชั่วคราว)  โดยให้ระบุช่องทางแสดงความคิดเห็น เป็น √ ประสงค์เข ้าร่วมเป็นสมาชิก          
และ × ไม่ประสงค์เข้าร่วมเป็นสมาชิก ทั้งนี้ ต้องยินดีเข้ารับการอบรมเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมด้วย  นั้น 
 ในการนี้ ที่ประชุมเห็นว่าการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
มีข้ันตอนในการด าเนินงานหลายขั้นตอน เบื้องต้นต้องมีการรวบรวมกลุ่มบุคคลที่ประสงค์จะจัดตั้งสหกรณ์ ซึ่ง
กลุ่มบุคคลดังกล่าวต้องมีความสมัครใจ เสียสละ มีวินัย และซื่อสัตย์สุจริต สภาคณาจารย์และข้าราชการจึงขอ
ความอนุเคราะห์สอบถามความคิดเห็นเพ่ือประโยชน์ในการรวบรวมกลุ่มบุคคลต่อไป 

มติที่ประชุม  มอบอาจารย์ ดร.หรรษา  คล้ายจันทร์พงษ์ และอาจารย์ธีระศักดิ์ ลีละพัฒนา 
ออกแบบแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นการจัดตั้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ และมอบนางภัทรานิษฐ์         
บุญรักษาศิริพงษ์ ท าส าเนาแจกอาจารย์และบุคลากรทุกท่าน (ยกเว้นลูกจ้างชั่วคราว) เพ่ือสอบถามความ
คิดเห็นการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
  ๖.๑  ที่ประชุมก าหนดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ 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    


