รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑
วันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
------------------------------ผู้มาประชุม
๑. อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ
แสงทองพินิจ
รองประธานกรรมการ
๒. อาจารย์ธีรศักดิ์
ลีละพัฒนา
กรรมการ
๓. อาจารย์ ดร.ธีรวุธ
ธาดาตันติโชค
กรรมการ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์
กรรมการ
๕. อาจารย์ณัฐวรรธน์
สถิราวิวัฒน์
กรรมการ
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อวยไชย
อินทรสมบัติ
กรรมการ
๗. อาจารย์ ดร.นันท์ภัส
นิยมทรัพย์
กรรมการ
๘. อาจารย์ พันจ่าเอกหญิง สีนวล รัตนวิจิตร
กรรมการ
๙. นางอารีรัตน์
บุตรแก้ว
กรรมการ
๑๐. นางศรีสุดา
มีอยู่เต็ม
กรรมการ
๑๑. นางภัทรานิษฐ์
บุญรักษาศิริพงษ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ไม่มาประชุม
อาจารย์ ดร.หรรษา
เริ่มประชุม

คล้ายจันทร์พงษ์

กรรมการ

ติดราชการ

เวลา ๑๕.๑๕ น.

เนื่องจาก อาจารย์ไพโรจน์ ร่มบารมี ประธานกรรมการ ขอลาออกจากตาแหน่งประธาน
กรรมการ และกรรมการสภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ จึ ง ให้ อ าจารย์ ดร.วั น เพ็ ญ แสงทองพิ นิ จ
รองประธานกรรมการ ทาหน้าที่ประธานที่ประชุมแทน โดยดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
การรับทราบตามประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชากร (แทน
ตาแหน่งที่ว่าง) ที่ ๕/๒๕๖๐ เรื่องบัญชีรายชื่อสารองกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภท
คณาจารย์ประจา ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเรียงตามลาดับคะแนนจากมากไปน้อย ดังนี้
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย บุญโญปกรณ์
๒) อาจารย์ ดร.ณัฐพัชญ์ ศรีราจันทร์ นั้น
ในการนี้ งานประชุ ม และพิ ธี ก ารได้ ท าหนั ง สื อ ถึ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ ชั ย
บุ ญโญปกรณ์ และอาจารย์ ดร.ณั ฐ พั ช ญ์ ศรี ราจัน ทร์ เพื่อ แจ้ งการเข้ าด ารงต าแหน่ งกรรมการสภา

๒
คณาจารย์ และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจา ตามบันทึกข้อความของงานประชุมและพิธีการ
ที่ ปช/ว๓๕๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย
๑) ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย บุ ญโญปกรณ์ ขอสละสิ ทธิ์ การเข้า รับ ตาแหน่ ง
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจา (แทนตาแหน่งที่ว่าง)
๒) อาจารย์ ดร.ณัฐพัชญ์ ศรีราจันทร์ ยินดีเข้ารับตาแหน่งกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจา (แทนตาแหน่งที่ว่าง)
ทั้งนี้ จึงอยู่ระหว่างรอการพิจารณาลงนามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง
รายชื่อกรรมการสภาคณาจารย์ ประเภทคณาจารย์ประจา (แทนตาแหน่งที่ว่าง) จานวน ๑ ตาแหน่ง คือ
อาจารย์ ดร.ณัฐพัชญ์ ศรีราจันทร์
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวน ๑๐ หน้า เพื่อรับรองรายงาน
การประชุม
มติที่ประชุม
รั บรองรายงานการประชุ มคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้ าราชการ ๑๐/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยไม่มีข้อแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ รายงานความคืบหน้าตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑
ประธานรายงานความคื บ หน้ า ตามมติ ที่ ป ระชุ ม สภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้
๑) อยู่ระหว่างดาเนินการ
เรื่องที่ ครั้งที่
มติที่ประชุม
การดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
๑ ๑๐/๒๕๖๑ การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ ประธานสภาคณาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ที่ประชุมได้มอบหมายอาจารย์ และข้าราชการ
ดร.หรรษา คล้ า ยจั น ทร์ พ งษ์
และอาจารย์ ธี ร ะศั ก ดิ์ ลี ล ะ
พั ฒ นา ออกแบบแบบฟอร์ ม
แสดงความคิ ด เห็ น การจั ด ตั้ ง
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ และ
มอบนางภั ท รานิ ษ ฐ์ บุ ญ รั ก ษา
ศิริพงษ์ ทาส าเนาแจกอาจารย์
และบุ ค ลากรทุ ก ท่ า น (ยกเว้ น
ลูกจ้างชั่วคราว) เพื่อสอบถาม

๓
เรื่องที่

๒

๓

๔

ครั้งที่

มติที่ประชุม

การดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
ความคิดเห็ นการจัดตั้งสหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ในวั นที่ ๕ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้
โดยในการประชุ มครั้ งนี้ ได้
น าเข้ า ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาใน
ระเบียบวาระที่ ๕.๑ ด้วย
๑๐/๒๕๖๑ ที่ประชุมเห็นชอบให้จัดเห็นชอบ อยู่ระหว่างดาเนินการ
- อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ
ให้ จั ดกิจกรรม Npru chanel
แสงทองพินิจ
ผ่านทางทีวีของมหาวิทยาลัยทั่ว
- ผศ.ดร.พิมสุภาว์
จันทนะโสตถิ์
มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับด้านสุขภาพ
และความรู้ทั่วไป โดยมอบอาจารย์
ดร.วั นเพ็ ญ แสงทองพิ นิ จ และ
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิ มสุ ภาว์
จันทนะโสตถิ์ ดาเนินการ
๑๐/๒๕๖๑ ที่ ป ระชุ ม มอบอาจารย์ ธี ร ศั ก ดิ์ อยู่ระหว่างดาเนินการ
อาจารย์ธีรศักดิ์
ลี ล ะ พั ฒ น า น า ร ะ เ บี ย บ
ลีละพัฒนา
จรรยาบรรณอาจารย์ผู้สอน เข้าที่
ประชุมด้วย
๑๐/๒๕๖๑ รั บ ทราบข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บการใช้ อยู่ระหว่างดาเนินการ
ประธานสภาคณาจารย์
จ่ า ยเงิ น อุ ด หนุ น ของพนั ก งาน
และข้าราชการ
มหาวิทยาลัย ๑.๕ สายสนับสนุน
และ ๑.๗ สายวิชาการ
ใ น ก า ร นี้ ม อ บ ป ร ะ ธ า น
หาหลั ก ฐานการจ่ า ยเงิ น ๐.๒
ของมหาวิทยาลัยที่ได้ดาเนินการ
ไปแล้ ว และหลั กเกณฑ์ การขึ้ น
เงินเดือน เพื่อส่ งเอกสารไปยังที่
ประชุ มประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการแห่งประเทศไทย
(ทปสท.) ทั้ ง นี้ ประธานขอ
รายละเอียดในการขอหลักฐานที่
ชัดเจนก่อนว่าต้องการข้อมูลด้าน

๔
เรื่องที่

๕

๖

ครั้งที่

มติที่ประชุม
ใดหากได้รับแบบฟอร์มที่ชัดเจน
แล้วจะสามารถดาเนินการได้
๗/๒๕๖๑ การประเมิ นภาระงานของ
มหาวิทยาลัย โดยมีประเด็นว่าเกณฑ์
การประเมินภาระงานยังไม่สอดคล้อง
กับนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงขอ
เสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเกณฑ์
การประเมิ นภาระงานให้ อาจารย์
ผู้สอน และอาจารย์ที่สร้างบัณฑิต
นักปฏิบัติมีความเหมาะสมมากกว่า
นี้ ซึ่งไม่ควรมุ่งเน้นในเรื่องงานวิจัย
มากเกินไป ทั้งนี้เพื่อสร้างขวัญและ
กาลังใจให้อาจารย์ด้วย
๗/๒๕๖๑ การประเมินประสิทธิภาพของการ
จั ด กิ จ กรรม และการควบคุ ม
งบประมาณการจั ดประชุ มหรื อ
ฝึ ก อบรม เนื่ อ งจากเห็ น ว่ า จะ
ประหยัดงบประมาณมากขึ้น และ
ให้ เน้ นเรื่ องการศึ กษาดู งาน
เฉพาะงานที่ตรงตามความต้องการ
และศาสตร์ ของสาขาวิ ชาเพื่ อให้
เกิดความคุ้มค่ามากขึ้น ทั้งนี้จึง
อยากเสนอให้มหาวิทยาลัยทบทวน
การประเมินประสิทธิภาพของการ
จั ด กิ จ กรรม และการควบคุ ม
งบประมาณการจั ดประชุ ม หรื อ
ฝึกอบรม

การดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

อยู่ระหว่างดาเนินการ
ประธานสภาคณาจารย์
เสนอขอให้ มหาวิทยาลั ยทบทวน และข้าราชการ
เกณฑ์การประเมินภาระงาน

อยู่ ระหว่ างด าเนิ นการเพื่ อ -ประธานสภาคณาจารย์
น าเสนอมหาวิ ทยาลั ยพิ จารณา และข้าราชการ
ทบทวน
-อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ
แสงทองพินิจ
รองประธานกรรมการ

มติที่ประชุม
รับทราบรายงานการติดตามผลการดาเนินงานตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

๕
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑
ประธานแจ้งมติการประชุมสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา
มหาวชิราลงกรณ ให้ที่ประชุมทราบ โดยสรุปสาระสาคัญไว้ดังนี้
๑. รับทราบผลการดาเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ถึงครั้งที่ ๙/๒๕๖๑
๓. รับทราบรายงานการตรวจสอบการจัดซื้อและงบการเงินสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จากสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม โดย
มอบหมายให้อธิการบดีดาเนินการตามข้อเสนอแนะและรายงานผลการดาเนินการให้สภามหาวิทยาลัยทราบทุก
๖๐ วัน
๔. รับทราบรายงานการใช้เงินประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๕. รับทราบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องกาหนด
ตาแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
๖. อนุมัติให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจาเดือนตุลาคม
๒๕๖๑ จานวน ๑๔ คน ดังนี้
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตร
รวม
ภาคปกติ
กศ.พป.
ครุศาสตรบัณฑิต
๑
๑
วิทยาศาสตรบัณฑิต
๕
๕
ศิลปศาสตรบัณฑิต
๘
๘
รวม
๑๔
๑๔
๗. อนุมัติให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จานวน ๑๓๕ คน
ดังนี้
๑) ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จานวน ๑ คน
๒) ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน ๑ คน
๓) ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จานวน ๑๓๓ คน
๘. อนุมัติ (ร่าง) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
โดยให้เปิดสอนในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๖
๙. อนุมัติ (ร่าง) หลักสูตรประกาศนียบัตรการดูแลผู้สูงอายุ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
๒๕๖๑) โดยให้เปิดสอนในปี ๒๕๖๒
๑๐. อนุมัติ (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒) โดยให้เปิดสอนในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๑๑. อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน ๔ หลักสูตร ดังนี้
๑) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๔)
อาจารย์ประจาหลักสูตรเดิม
อาจารย์ประจาหลักสูตรใหม่
หมายเหตุ
ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
ผศ.ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์
ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.ดร.ธีรนันท์ วรรณศิริ
อาจารย์จุฑาทิพย์ เทพสุวรรณ
ผศ.ดร.ธีรนันท์ วรรณศิริ
เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ ๓๐
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ทั้งนี้ การปรับปรุงแก้ไขนี้เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
เป็นต้นไป
๒) หลั กสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙)
อาจารย์ประจาหลักสูตรเดิม
อาจารย์ประจาหลักสูตรใหม่
หมายเหตุ
อาจารย์ปัทมพร กิตติก้อง
อาจารย์อุมารินทร์ พลูพานิชอุปภัมย์ อาจารย์ปัทมพร กิตติก้อง
ลาออกจากการเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ทั้งนี้ การปรับปรุงแก้ไขนี้เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
เป็นต้นไป
๓) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๕ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๙)
อาจารย์ประจาหลักสูตรเดิม
อาจารย์ประจาหลักสูตรใหม่
หมายเหตุ
อาจารย์จิตรภณ สุนทร
ผศ.ดร.วรากรณ์ พูลสวัสดิ์
อาจารย์จิตรภณ สุนทร
ลาศึกษาต่อแบบเต็มเวลา
ทั้งนี้ การปรับปรุงแก้ไขนี้เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
เป็นต้นไป

๗
๓) หลั กสู ตรศิ ล ปศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาอั งกฤษธุ รกิ จ (หลั กสู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
อาจารย์ประจาหลักสูตรเดิม
อาจารย์เชิดศักดิ์ ชื่นตา

หมายเหตุ
อาจารย์เชิดศักดิ์ ชื่นตา
เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๖๑
ทั้งนี้ การปรับปรุงแก้ไขนี้เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เป็นต้นไป

อาจารย์ประจาหลักสูตรใหม่
อาจารย์เนตรนภา สวยสี

๑๒. ให้ความเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.
๒๕๖๑ โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
๑๓. ให้ความเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการจัดการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรการดูแลผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๖๑
๑๔. ให้ความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการรับจ่ายเงิน
การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการดูแลผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๖๑
๑๕. ให้ความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยค่าตอบแทน
อาจารย์กลุ่มวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑
๑๖. อนุมัติเปลี่ยนแปลงกรอบอัตรากาลังพนักงานมหาวิทยาลัย จากเงินงบประมาณ
แผ่นดินสายวิชาการเป็นสายสนับสนุน จานวน ๓๐ อัตรา
๑๗. อนุมัติการลาออกจากตาแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
และตาแหน่งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ของนายกองโท พเยาว์ เนียแก้ว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๑
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๑๘. เลือกกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (แทนตาแหน่ง) ดังนี้
ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน ๔ คน
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรางศรี
พณิชยกุล
๒) นายกิตติศักดิ์
เมธาทัศน์ชวลิต
๓) รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย
เทียนน้อย
๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท
ชุนดี
ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร จานวน ๒ คน
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา
วัฒนกาญจนะ
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก
บัวเจริญ

๘
ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา จานวน ๒ คน
๑) รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์นาถ
นาถวรานันต์
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย
บุญโญปกรณ์
ทั้งนี้ มอบประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คัดเลือกผู้แทนกรรมการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ จานวน ๒ คน เป็นกรรมการ และมอบฝ่ายเลขานุการจัดทาคาสั่งแต่งตั้ง
เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม
มติที่ประชุม
รั บ ทราบมติ การประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม ครั้ งที่ ๑๑/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
๔.๒ มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑
ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ และครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑
ประธานแจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่
๑๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๑ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
และครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิม
พระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ให้ที่ประชุมทราบ โดยสรุปสาระสาคัญไว้ดังนี้
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑
๑. รั บ ทราบรายงานผลการดาเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริห าร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
๒. รั บทราบรายงานการติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๙ – ๑๒/๒๕๖๑
๓. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย
เรื่ องการกาหนดบั ญชี เงิน เดือนขั้นต่าขั้นสู งของพนักงานมหาวิทยาลั ย พ.ศ. .... ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ให้
น าเสนอคณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณา และเสนออธิ ก ารบดี (ประธาน
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย) ลงนามต่อไป
๔. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องการกาหนด
ฐานในการคานวณและช่วงเงินเดือนสาหรับการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ตามที่
เสนอ ทั้งนี้ ให้นาเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา และเสนออธิการบดี
ลงนามต่อไป
๕. รับทราบรายงานผลการดาเนินโครงการพัฒนาครูในต่างประเทศ (Train the
Trainer) ณ Victoria University ประเทศออสเตรเลีย และ University of Putra Malaysia ประเทศ
มาเลเซีย

๙
๖. รับทราบรายงานผลการดาเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (ภาษาอังกฤษ)
และวัฒนธรรมสาหรับนักศึกษา ประเทศเวียดนาม
๗. รั บ ทราบรายงานผลนั กศึ ก ษาที่ ไ ด้ รับ รางวั ล ระดั บ ชาติ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา
๒๕๖๐ (๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑) คณะวิทยาการจัดการ
๘. ให้รอข้อมูลจากการประชุมชี้แจงเพื่อรับทราบข้อกาหนดการปฏิบัติงาน TCAS
๖๒ และปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission
System : TCAS) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ จากสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ใน
วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการเข้าร่วมระบบการคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS (Thai University Central Admission System) ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอีกครั้ง
๙. ให้ ความเห็ น ชอบการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏนครปฐมในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒
๑๐. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ... ตามที่เสนอ โดยให้ปรับแก้นิยามศัพท์ในข้อ ๔ คาว่า “คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร” เป็น “คณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตร”
ทั้ ง นี้ ให้ น าเสนอสภาวิ ช าการ คณะอนุ ก รรมการด้ า นกฎหมายของสภา
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามลาดับต่อไป
๑๑. ให้ ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลั ยราชภัฏ นครปฐม เรื่องการ
กาหนดชื่อสาขาวิชาสาหรับการเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยขอ
กาหนดไปแล้ว พ.ศ. .... ตามที่เสนอ โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ทั้ ง นี้ ให้ น าเสนอสภาวิ ช าการ คณะอนุ ก รรมการด้ า นกฎหมายของสภา
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามลาดับต่อไป
๑๒. ให้ความเห็นชอบการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กับ Yunnan Normal University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
๑๓. ให้ ความเห็ นชอบการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่ว มมือโครงการบริหาร
จั ดการเพื่อการประหยั ดพลั งงานในมหาวิท ยาลั ยราชภัฏ นครปฐมระหว่างการไฟฟ้ าส่ ว นภูมิ ภ าค กั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
๑๔. รั บ ทราบรายงานผลการสอบครู ผู้ ช่ ว ยและครู คื น ถิ่ น ประจ าปี ๒๕๖๑
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

๑๐

สาขา
ประถมศึกษา
ปฐมวัย
พลศึกษา
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดนตรีศึกษา
คณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์
รวม

จานวนที่สอบได้ในปี ๒๕๖๑
ครูผู้ช่วย
นักศึกษาจบปีนี้
นักศึกษาจบผ่าน
(รหัส ๕๖)
มาแล้ว ๑ ปี ขึ้นไป
๒๐
-๒๙
๑๕
๖
๑๖
๔๔
-๔๕
-๖๒
-๒
๑
๗๒
๘๙
๔๖
-๔๘
๘๑
๓๗๔
๒๐๒
๕๗๖

ครูคืนถิ่น

รวม

๑๒
๖
๕
๑๘
๘
๒๗
๑
๗
๕
๙

๓๒
๕๐
๒๗
๖๒
๕๓
๘๙
๔
๑๖๘
๕๑
๑๓๘

๙๘

๖๗๔

นักศึกษาที่สอบครูคืนถิ่นได้และอยู่ในระหว่างการพัฒนา
นักศึกษาชั้นปีที่ ๑
๓๔ ยื่นผลภาษาอังกฤษภายใน ๑ กันยายน ๒๕๖๕
นักศึกษาชั้นปีที่ ๒
๔๒ ยื่นผลภาษาอังกฤษภายใน ๑ กันยายน ๒๕๖๔
นักศึกษาชั้นปีที่ ๓
๘๕ ยื่นผลภาษาอังกฤษภายใน ๑ กันยายน ๒๕๖๓
นักศึกษาชั้นปีที่ ๔
๗๗ ยืนผลภาษาอังกฤษภายใน ๑ กันยายน ๒๕๖๒
รวม
๒๓๘
สรุปจานวนที่สอบได้ทั้งสิ้น
๙๑๒
ทั้งนี้ นักศึกษาที่สอบครูผู้ช่วย ภาค ก และสอบข้อเขียนผ่านเรียบร้อยแล้วนั้น จะเข้าสอบ
สัมภาษณ์ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
ประธานมอบคณบดีคณะครุศาสตร์รายงานผลการสอบครูผู้ช่วยและครูคืนถิ่น ประจาปี
๒๕๖๑ ให้สภามหาวิทยาลัยทราบ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ในวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
๑๕. รับทราบแนวทางการเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ ประจาปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๔
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมปิ่นเกลียว อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และ
หอประชุม
๑๖. ประธานมอบผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ส มหมาย เปี ย ถนอม ตรวจสอบและ
ดาเนินการปรับรื้อพรมภายในห้องเรียน อาคาร A๑ ในช่วงวันหยุดที่ไม่มีการเรียนการสอน

๑๑
๑๗. รับทราบรายงานจานวนบุคลากรที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดาเนินทรงเปิดอาคาร “สิริวรปัญญา” ใน
วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) ดังนี้
- คณาจารย์
จานวน ๒๙๓ คน
- บุคลากรสายสนับสนุน
จานวน ๒๒๙ คน
ในการนี้ ขอความอนุ เ คราะห์ ค ณบดี ผู้ อ านวยการส านั ก /สถาบั น แจ้ ง
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในสังกัดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนให้ลงทะเบียนภายในวันที่ ๔ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วย เพื่อที่จะได้ดาเนินการจัดทาผังที่นั่งต่อไป
๑๘. ขอเชิ ญ คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย เข้ า ร่ ว มโครงการ NPRU
RUNNING CHARITY ๒๐๑๘ #๑ ในวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสิริวรปัญญา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑
๑. รั บ ทราบรายงานผลการดาเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริห าร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
๒. รั บทราบรายงานการติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๙ – ๑๓/๒๕๖๑
๓. รั บ ทราบกรอบวงเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยของมหาวิ ท ยาลั ย ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒
๔. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องการใช้จ่าย
งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๕. ให้ ค วามเห็ น ชอบ (ร่ า ง) ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม ว่ า ด้ ว ย
เครื่ องแบบพนั ก งานมหาวิทยาลั ย พ.ศ. .... โดยให้ เปลี่ ยนเครื่ องหมายหน้าหมวกเป็นปักตราสั ญลั กษณ์
มหาวิทยาลัยที่หน้าหมวกแทน
ทั้งนี้ ให้นาเสนอคณะทางานร่างกฎหมาย คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภา
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามลาดับต่อไป
๖. รับทราบรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาส ๔
๗. รับทราบการส่งคืนหลักสูตรเพื่อจัดทาข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบพิจารณาความ
สอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)
๘. รับทราบการเตรียมความพร้อมในการดาเนินงานตามร่างกฎกระทรวงกาหนด
ประเภทของสถานศึกษาและการดาเนินการของสถานศึกษาในการดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ

๑๒
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. .... และมอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก บัวเจริญ คณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์ ดาเนินการจัดทาโครงการเสนอมหาวิทยาลัย
๙. รั บทราบรายงานการผ่ านเกณฑ์ทักษะด้านภาษาของนักศึกษามหาวิทยาลั ย
ราชภัฏนครปฐม
๑๐. รับ ทราบรายงานผลการประชุมแลกเปลี่ยนทางด้านวิช าการระหว่างคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กับ SCHOOL OF FOREIGN LANGUAGES,
CAN THO UNIVERSITY ประเทศเวียดนาม
๑๑. รับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการกาหนดนโยบายการดาเนินงาน
เพื่อเพิ่มอันดับ Webometrics ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
๑๒. รับทราบสรุปการดาเนินคดีที่อยู่ในความดูแลของงานกฎหมายและนิติการ
๑๓. รั บทราบรายงานผลการฟั งค าพิ พากษาคดี หมายเลขด าที่ บ.๒๘๐/๒๕๖๐
ของศาลปกครองกลาง
๑๔. รั บทราบรายงานสรุปรายได้ -ค่าใช้จ่ายโครงการ NPRU – RUNNING
CHARITY ๒๐๑๘ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
๑๕. รับทราบรายงานผลการดาเนินงานส่งเสริมชุมชนต้นแบบวัฒนธรรม “หมู่บ้าน
รักษาศีล ๕” ตาบลวังตะกู อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
๑๖. รั บ ทราบรายงานผลการประชุ ม คณะอนุ ก รรมการอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นประจาจังหวัดนครปฐม
๑๗. รั บ ทราบรายงานผลการประชุม เตรีย มการจั ด ประชุ ม วิ ช าการนานาชาติ
เครือข่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๙ ในระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
๑๘. รั บ ทราบรายงานผลการจั ดโครงการอบรมคุ ณธรรม จริ ย ธรรมนัก ศึ ก ษา
ร่วมกับพันเอก นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา
๑๙. รับทราบรายงานผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ ๒๐ ปี
๒๐. ให้ ค วามเห็ น ชอบการเข้ า ร่ ว มระบบการคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาใน
สถาบันอุดมศึกษา TCAS (Thai University Central Admission System) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และ
ปฏิทิน TCAS
๒๑. ให้ความเห็นชอบแผนการรั บนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมตามที่เสนอ
๒๒. ให้ความเห็นชอบในหลักการการจัดโครงการราชภัฏนครปฐมวิชาการ ครั้งที่ ๓
ประจาปี ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม โดยให้จัดกิจกรรมร่วมกับสานักศิลปะและวัฒนธรรม
และสถาบันภาษา ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้ มอบอาจารย์ชัยยุธ มณีรัตน์ รองอธิการบดี
ประชุมหารือกับผู้อานวยการสานักที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดวันจัดกิจกรรมต่อไป

๑๓
๒๓. ให้ความเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๐ ระดับหลักสูตร สานัก/สถาบัน และคณะ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
ทั้งนี้ ให้คณบดีทุกคณะกากับดูแลสาขาวิชาชีพครูที่คณะดูแลให้ได้คะแนนไม่
ต่ากว่า ๓.๐๐ คะแนน
๒๔. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องอัต รา
ค่าธรรมเนียมหอพักอาคารศูนย์ความร่วมมืออาเซียน พ.ศ. .... ตามที่เสนอโดยให้แก้ไขข้อ ๓ วรรค ๓ จาก
ข้อความว่า “ค่าธรรมเนียมตาม (๑)” เป็น “ค่าธรรมเนียม ข้อ ๓ (๑)” ทั้งนี้ เสนอประกาศให้อธิการบดี
ลงนามต่อไป
๒๕. ให้ ค วามเห็ นชอบ (ร่ า ง) ข้ อบั ง คั บ มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ นครปฐม ว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. .... ตามที่เสนอโดยไม่มีการแก้ไข
ทั้งนี้ ให้นาเสนอคณะทางานร่างกฎหมาย สภาวิชาการ คณะอนุกรรมการ
ด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามลาดับต่อไป
๒๖. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการประเมินผลการสอนเพื่อขอกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. .... ตามที่เสนอโดยไม่มีการแก้ไข
ทั้งนี้ ให้นาเสนอคณะทางานร่างกฎหมาย สภาวิชาการ คณะอนุกรรมการด้าน
กฎหมายของสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามลาดับต่อไป
๒๗. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลั ยราชภัฏนครปฐม เรื่องแนว
ปฏิบัติการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. .... ตามที่เสนอโดยไม่มีการแก้ไข
ทั้งนี้ ให้นาเสนอคณะทางานร่างกฎหมาย สภาวิชาการ คณะอนุกรรมการด้าน
กฎหมายของสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามลาดับต่อไป
๒๘. ให้ความเห็นชอบการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กับ CAN THO UNIVERSITY ประเทศเวียดนาม
๒๙. ให้ความเห็นชอบการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กับ บริษัท NATIONAL INSTRUMENTS SINGAPORE (PTE) LTD
๓๐. ให้ความเห็นชอบแนวทางการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษาและ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑
๓๑. รั บ ทราบการจั ด กิ จ กรรม “รวมจิ ต เป็ น หนึ่ ง น้ อ มร าลึ ก ถึ ง พ่ อ หลวงของ
แผ่นดิน” เนื่องในโอกาสในวันคล้ ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีพิธีตักบาตรพระสงฆ์ ๒๗ รูป บาเพ็ญ
กุศลอุทิศถวายเพื่อแสดงความจงรักภักดี และราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ อาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

๑๔
ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑
๑. รั บ ทราบรายงานผลการดาเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริห าร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
๒. รั บทราบรายงานการติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๙ – ๑๔/๒๕๖๑
๓. ให้ ค วามเห็ น ชอบ (ร่ า ง) ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม ว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. .... ตามที่เสนอ
ทั้งนี้ ให้นาเสนอคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย และ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามลาดับ
๔. รับทราบรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๕. รับทราบรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๖. รับทราบรายงานการรับจ่ายและฐานะทางการเงินบัญชีสวัสดิการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
๗. รั บทราบแผนบริ หารและแผนพัฒ นาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖
๘. รับทราบขอความร่วมมือจาหน่ายสลากกาชาดการกุศล ประจาปี 2561 จาก
สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม
๙. รับทราบรายงานผลโครงการศึกษาและพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านวัฒนธรรมบน
ฐานการขับเคลื่อนด้วยพลังบวร (บ้าน วัด โรงเรียน)
๑๐. รับทราบรายงานผลกิจกรรมราลึกพระมหากรุณาธิคุณและพิธีทาบุญตักบาตร
เพื่ อ ถวายพระราชกุ ศ ลแด่ รั ช กาลที่ ๙ เมื่ อ วั น ที่ ๑๒ ตุ ล าคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อาคารสิ ริ ว รปั ญ ญา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
๑๑. รั บทราบรายงานผลกิจกรรมจิตอาสา เราทาความดีด้วยหัวใจ ร่วมกับสานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม
๑๒. รั บ ทราบก าหนดการจั ด กิ จ กรรมอบรมคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม โดย พั น เอก
นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
ปิ่นเกลียว อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม
๑๓. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องค่าใช้จ่าย
ในการสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามที่เสนอ ทั้งนี้ มอบนิติกรเสนอ
ประกาศให้อธิการบดีลงนาม

๑๕
๑๔. ให้ความเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าสู่บัญชีเงินเดือน
ท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย เรื่องการกาหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่าขั้นสูงของ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑
ทั้งนี้ ให้นาเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
และเสนออธิการบดี (ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย) ลงนามต่อไป
๑๕. ให้ ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลั ยราชภัฏ นครปฐม เรื่องการ
บริหารงานของสาขาวิชาระดับปริญญาตรี พ.ศ. .... โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ทั้งนี้ มอบสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอประกาศให้อธิการบดีลงนามต่อไป
๑๖. ให้ ความเห็ นชอบเกณฑ์มาตรฐานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นสาหรับตาแหน่งประเภททั่วไป
ตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตาแหน่งประเภทผู้บริหาร
ทั้งนี้ ให้นาเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
๑๗. ให้ ค วามเห็ น ชอบในหลั กการการเปลี่ ยนแปลงกรอบอั ตรากาลั งพนั กงาน
มหาวิทยาลั ยจากเงินงบประมาณแผ่ น ดิน สายวิช าการเป็นสายสนับสนุน จานวน ๑๙ อัตรา ทั้งนี้ ให้
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
๑๘. รับทราบรายงานผลการดาเนินงาน (Concept Proposal) เป้าหมายที่ ๑
และ ๒ สาหรับแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
๑๙. รับทราบรายงานผลการดาเนินงานการเพิ่มอันดับ Webometrics
๒๐. ขอเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
เพื่อสมทบทุนสร้างกุฏิสงฆ์ ณ วัดใหม่ปิ่นเกลียว ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
มติที่ประชุม
รับทราบมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑
ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ และครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑
๔.๓ หนังสือลาออกของอาจารย์ไ พโรจน์ ร่ มบารมี ประธานสภาคณาจารย์แ ละ
ข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ตามบันทึกข้อความสานักงานอธิการบดี ที่ ๑๓๕๙๔ ลง
วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยอาจารย์ไพโรจน์ ร่มบารมี มีความประสงค์ขอลาออกจากตาแหน่ง
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และตาแหน่งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตั้งแต่วันที่ ๖
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๖
๔.๔ หนังสือลาออกของอาจารย์ยศพรธ์ วรรชนะ กรรมการและเลขานุการสภา
คณาจารย์และข้าราชการ
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ตามบันทึกข้อความสานักงานอธิการบดี ที่ ๑๔๒๒๖
ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยอาจารย์ยศพรธ์ วรรชนะ มีความประสงค์ขอลาออกจากตาแหน่ง
กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เนื่ องจาก
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ตามคาสั่งมหาวิทยาลัย ที่ ๒๗๘๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๕ รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒
จานวน ๑๒ ท่าน ได้แก่
๑) อาจารย์ชูชีพ
คงมีชนม์
คณะครุศาสตร์
๒) อาจารย์สุวรรณา
ไชยะธน
คณะครุศาสตร์
๓) อาจารย์วรญา
ทองอุ่น
คณะวิทยาการจัดการ
๔) อาจารย์จิตตรา
ชลิตพันธุ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ กายบริบูรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๖) อาจารย์ปางก์เพ็ญ
เหลืองเอกทิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๗) อาจารย์บาเพ็ญ
พงศ์เพชรดิถ คณะพยาบาลศาสตร์
๘) อาจารย์มาลินี
จาเนียร
คณะพยาบาลศาสตร์
๙) นางจมรพรรณ
วรพัฒนานันต์ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๐) นางสาวธนพร
จุงใจ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๑) นายประดิษฐ์
บุญรอด
งานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์
๑๒) นางสมปอง
ชาวนาฟาง
งานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์
ในการนี้ ที่ประชุมได้มีข้อสรุปการพาผู้เกษียณอายุราชการไปศึกษาดูงานในจังหวัด
เพชรบูรณ์ ในระหว่าง ๒๕ – ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้ โดยในการประชุมครั้งต่อไปขอให้เชิญผู้เกษียณอายุ
ราชการเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อชี้แจงรายละเอียดการไปศึกษาดูงานดังกล่าว และขอเชิญชวนกรรมการทุกท่าน
ร่วมไปศึกษาดูงานของผู้เกษียณอายุราชการ
ทั้งนี้ จะมีการประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุม ทปสท. สมัยสามัญ ประจาปี
ครั้ งที่ ๕/๒๕๖๑ ซึ่งจะจั ดขึ้น ณ มหาวิทยาลั ยราชภัฏเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ มกราคม พ.ศ.
๒๕๖๑ โดยอาจจะอยู่ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน จึงให้กรรมการแจ้งรายชื่อการไปราชการด้วยและหลังการเข้า
ร่วมประชุมให้ร่วมศึกษาดูงานกับผู้เกษียณอายุราชการต่อด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๗
ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ ผลการสารวจการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประธาน สืบเนื่องการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ที่ป ระชุมมอบมอบอาจารย์ ดร.หรรษา คล้ ายจัน ทร์พงษ์ และอาจารย์ธีระศักดิ์ ลี ล ะพัฒ นา ออกแบบ
แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นการจัดตั้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ และมอบนางภัทรานิษฐ์ บุญรักษาศิริพงษ์
ทาส าเนาแจกอาจารย์และบุ คลากรทุกท่าน (ยกเว้นลูกจ้างชั่วคราว) เพื่อสอบถามความคิดเห็นการจัดตั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น
ในการนี้ ได้สรุปผลการสารวจตามการสอบถามความคิดเห็นการจัดตั้งสหกรณ์ออม
ทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จานวน ๓๒๙ คน ตามแบบสอบถาม ดังนี้
๑. ท่านเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ๆ หรือไม่
เป็นสมาชิก
จานวน ๕๙ คน
ไม่เป็นสมาชิก
จานวน ๒๗๐ คน
๒. ท่านประสงค์จะให้มีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมหรือไม่
ประสงค์
จานวน ๒๗๖ คน
ไม่ประสงค์
จานวน ๕๓ คน
๓. หากท่านมีความประสงค์ให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ท่านสามารถเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้หรือไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมได้
จานวน ๒๐๑ คน
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จานวน ๑๒๘ คน
มติที่ประชุม
ให้ ความเห็ นชอบผลการส ารวจการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลั ยราชภัฏ
นครปฐม โดยให้ดาเนินการดังนี้
๑. ทาหนังสือเชิญเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดนครปฐม มาจัดประชุมชี้แจง
ข้ อมู ล ขั้ นตอนการจั ดตั้ งให้ ผู้ มี ความประสงค์ ทราบ และคั ดเลื อกกรรมการชุ ดตั้ งต้ นการจั ดตั้ งสหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
๒. ท าหนั งสื อเชิ ญชวนเข้ าร่วมรั บฟั งการจั ดตั้ งสหกรณ์ ออมทรั พย์ มหาวิ ทยาลั ย
ราชภัฏนครปฐม ไปยังคณะ สานัก/สถาบัน และหน่วยงาน และวางแฟ้มลงนามสาหรับผู้มีความประสงค์จะเข้า
ร่วมการประชุม
๓. ประสานอาจารย์ ดร.หรรษา คล้ายจันทร์พงษ์ ร่วมดาเนินการจัดการประชุม
การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้อง
ประชุม ๒๐๔ อาคารโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ

๑๘
ระเบียบวาระที่ ๖
เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ ที่ ป ระชุม กาหนดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑
ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคารเฉลิม
พระเกียรติ ๕๐ พรรษา
๖.๒ ที่ป ระชุมเห็น ชอบให้ อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ รองประธานกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
เลิกประชุม เวลา ๑๖.๕๐ น.
(นางภัทรานิษฐ์ บุญรักษาศิริพงษ์)
ผู้จดรายงานการประชุม

