
                                                                                                                                                         
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๑๔.๓๐  น. 

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ ประธานกรรมการ 
 ๒. อาจารย์ ดร.ธีรวุธ ธาดาตันติโชค รองประธานกรรมการ 
 ๓. อาจารย์ ดร.หรรษา คล้ายจันทร์พงษ์ กรรมการ 
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันท์นภัส นิยมทรัพย์ กรรมการ   

๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์ กรรมการ  
   ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อวยไชย อินทรสมบัติ กรรมการ 
 ๗. อาจารย์ ดร.ณัฐพัชญ์ ศรีราจันทร์ กรรมการ 
 ๘. อาจารย์ ดร.ณัฐวรรณ พุ่มดียิ่ง กรรมการ 
 ๙. นางศรีสุดา มีอยู่เต็ม กรรมการ 
 ๑๐. นางฐิติรัตน์ ฟ้าเฟ่ืองวิทยากุล กรรมการ 
 ๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๒. นางภัทรานิษฐ์ บุญรักษาศิริพงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการ   

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวรรธน ์ สถิราวิวัฒน์ กรรมการ ติดราชการ 
๒. อาจารย์ ดร.พิบูลย์  มังกร  กรรมการ ติดราชการ 

เริ่มประชุม เวลา ๑๔.๓๐ น. 
  ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
๑. รับทราบคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

โครงการจัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ทั้งนี้อยู่ระหว่างด าเนินการ 
๒. รับทราบสถาบันภาษา ปรับกลยุทธ์การผ่านเกณฑ์ทักษะภาษาอังกฤษ ของนักศึกษา

ทุกชั้นปี ให้ยืดหยุ่นมากขึ้น และเน้นการผ่อนผันการผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษนักศึกษาชั้นปีที่  ๔ ทั้งนี้          
ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ที่ปรึกษากระตุ้นนักศึกษา ร่วมท ากิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาในเรื่องการใช้
ภาษาอังกฤษให้มากขึ้น 



๒ 
 

๓.  รับทราบประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
เรื่อง การสรรหาผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์  ทั้งนี้ สามารถขอรับใบสมัคร/ใบเสนอชื่อ และแบบฟอร์ม
ประมวลประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์ และแนวการบริหารส านักคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
ถึงวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ยกเว้น   
วันเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ที่ห้องงานประชุมและพิธีการ ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา 
มหาวชิราลงกรณ  
  ๔.  รับทราบแนวทางการ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าสงเคราะห์ครอบครัว พ.ศ. ........... 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ       
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓       
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จ านวน ๑๓ หน้า เพ่ือรับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยมีข้อแก้ไข ในรายชื่อผู้ไม่มาประชุม ข้อ ๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อวยไชย อินทรสมบัติ 
จาก “ติดราชการ” เป็น “ลาป่วย” 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ 
 ๓.๑ ประธานรายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เม่ือวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

เรื่องที่ มติที่ประชุม การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ ใ ห้ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ ก า ร เ ลื อ ก ผู้ ช่ ว ย

ศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ 
เป็นตัวแทนกรรมการสรรหาผู้อ านวยการ
ส านักคอมพิวเตอร์ 

***ด าเนินการแล้ว -ประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ 
 
 

 

หมายเหต ุ * ยังไม่ด าเนินการ 

  ** ก าลังด าเนินการ 

  *** ก าลังจะแล้วเสร็จ 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 



๓ 
 

 ๓.๒ การติดตามความก้าวหน้าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ – ๙/๒๕๖๒ 
  ประธานรายงานการติดตามความก้าวหน้าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภา
คณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ – ๙/๒๕๖๒ ให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 

เรื่องอยู่ระหว่างด าเนินการ 
เรื่องที่ คร้ังที่ มติที่ประชุม การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑ ๘/๒๕๖๒ ให้ความเห็ นชอบ โครงการอบรม เชิ ง
ปฏิบัติการเรื่องระเบียบ ข้อบังคับที่ส าคัญ
และกฎหมายสื่อโซเชียล (Social)  

**อยู่ระหว่างด าเนินการ 
     ที่ประชุมเห็นชอบการจัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 
ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
ส่วนห้องประชุมขอตรวจสอบ     
อีกครั้งหนึ่ง ในการนี้ มอบผศ.   
ธี ร ศั ก ดิ์  ลี ล ะ พั ฒนาจั ดท า
โครงการเสนอมหาวิทยาลัย 
     และ ให้ เ พ่ิ มหั ว ข้ อ เ รื่ อ ง
หลักการสั งเกตบุคคลที่ เป็น
อาชญากรหรือมิจฉาชีพ โดยขอ
ความอนุเคราะห์สภาคณาจารย์
โรงเรียนนายร้อยต ารวจเป็น
วิ ทยากรอบรมเชิ งปฏิ บั ติ ฯ  
พร้อมเอกสารประกอบการอบรม
เชิงปฏิบัติการฯ ด้วย 
     แล ะ ให้ น า เ สนอ ในกา ร
ประชุมครั้งต่อไป 

-ประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ 
-ผศ.อวยไชย  อินทรสมบัติ 
-ผศ.ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา 

๒ ๘/๒๕๖๒ ที่ประชุมเห็นชอบนโยบายกระตุ้นการดูแลสุขภาพ
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยมี
สภาคณาจารย์และข้าราชการเป็นเจ้าภาพหลักใน
การจัดท าโครงการ และจะท าการประชาสัมพันธ์
หลากหลายรูปแบบ เช่น การบันทึกภาพวีดิโอ
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การกินอาหาร และการ
ออกก าลังกาย 
     ในเบื้องต้นจะท าแบบฟอร์ม Google from 

**อยู่ระหว่างด าเนินการ 
    โดยในวันที่ ๑๕ มกราคม 
๒๕๖๒ นี้ ขอนัดหมายประชุม
หารือ เ พ่ือจัดท าแบบฟอร์ม 
Google from สอบถาม
บุคลากรอีกครั้ง หรืออาจจัด
ร่ วมกับ โครงการอบรมเชิ ง
ป ฏิ บั ติ ก า ร เ รื่ อ ง ร ะ เ บี ย บ 

ประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ 



๔ 
 

เรื่องที่ คร้ังที่ มติที่ประชุม การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
เพ่ือสอบถามความต้องการ โดยให้เวลาส ารวจ 
๑ เดือน ทั้งนี้จะประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุก
ท่านตอบแบบสอบถามผ่ านเว็บไซต์สภา
คณาจารย์และข้าราชการและ facebook ของ
สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม อาจารย์ ดร.ณัฐพัชญ์ ศรีราจันทร์        
รับด าเนินการจัดท าแบบสอบถามบุคลากรทุก
ท่านบนฟอร์ม Google from 

ข้อบังคับที่ส าคัญและกฎหมาย
สื่อโซเชียล (Social) ในช่วงบ่าย
ของวัน 

๓ ๘/๒๕๖๒ การจัดกิจกรรมคณาจารย์ร่วมกับสภานักศึกษา
เพ่ือหาข้อเสนอแนะส าหรับมหาวิทยาลัยเพ่ือให้
เกิดประโยชน์กับนักศึกษาตามค าแนะน าของท่าน
องคมนตรี ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒  
     ที่ ประชุ ม ให้ ความเห็ นชอบน าเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบก่อนด าเนินการ
ต่อไป 

***น า เสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยเรียบร้อย
แล้ว 

ประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ 

๔ ๘/๒๕๖๒ การจัดท าแผนกิจกรรมของหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยเพ่ือลดผลกระทบต่อการเรียน
การสอน 
     ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบน าเสนอ
มหาวิทยาลัยแจ้งหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
ท าแผนกิจกรรมรายปี เพ่ือลดผลกระทบต่อ
การเรียนการสอนและลดปัญหาการจัด
กิจกรรมซ้ าซ้อนกัน 

***น าเสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยเรียบร้อย
แล้ว 

ประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ 

หมายเหต ุ * ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 ** ก าลังด าเนินการ 
 *** ก าลังจะแล้วเสร็จ 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 

 



๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ๔.๑ มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ 
  ประธานรายงานมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา       
มหาวชิราลงกรณ ให้ที่ประชุมทราบ  

มติที่ประชุม  รับทราบ   

 ๔.๒ ความคืบหน้าการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
  ประธานรายงานความคืบหน้าการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ 

มติที่ประชุม  รับทราบ ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  ๑. ขอเชิญคณะกรรมการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยร่วมประชุมเพ่ือ
แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบด าเนินงาน 
  ๒. ขอเชิญสภาคณาจารย์และข้าราชการร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนินงานจัดตั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
  ๓. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยทุกท่านสมัครเป็น
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยมีเป้าหมายเบื้องต้นไว้ที่ ๒๐๐ คน 
  ๔. มอบหมายอาจารย์ ดร.หรรษา คล้ายจันทร์พงษ์ เป็นผู้รับผิดชอบจัดการเพ่ือ
แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบการด าเนินงานจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

 ๔.๓ การต้อนรับสภาคณาจารย์โรงเรียนนายร้อยต ารวจ ในการศึกษาดูงานสภาคณาจารย์
และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
  ประธานรายงานผลการต้อนรับสภาคณาจารย์โรงเรียนนายร้อยต ารวจในการศึกษา
ดูงานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๓๕.๔(๒)/๑๐๔   
ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่องขอเยี่ยมเยียนสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ด้วยสภาคณาจารย์โรงเรียนนายร้อยต ารวจมีมติว่า ควรมีการพบปะเยี่ยมเยียนแลกเปลี่ยน       
ความคิดเห็น การพัฒนาวิชาการร่วมกับสภาคณาจารย์ของอุดมศึกษาต่าง ๆ เพ่ือจะได้ร่วมมือกันในการ
พัฒนาทางวิชาการให้มีความก้าวหน้าทันสมัย สามารถผลิตบุคลากรตรงกับความต้องการของสังคมและ
ปฏิบัติหน้าที่บริการรับใช้สังคมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องตลอดไป  ดังนั้น             
สภาคณาจารย์โรงเรียนนายร้อยต ารวจ จึงใคร่ขอน ากรรมการสภาคณาจารย์และคณะอาจารย์ จ านวน ๑๐ 
คน มาเยี่ยมเยียนสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในวันจั นทร์ที่ ๒๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป  



๖ 
 

  ในการนี้ ได้ให้การต้อนรับสภาคณาจารย์โรงเรียนนายร้อยต ารวจในการศึกษาดูงาน
สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งให้       
ที่ประชุมรับทราบ   

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 ๔.๔ ข้อเสนอหลักเกณฑ์และวิธีการในการเยียวยาให้แก่ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 
๒๕๖๒ แก้ไขเพิ่มเติม และขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยกรอกข้อมูลให้ได้มาซึ่งจ านวนคนและ
งบประมาณในการเยียวยา 
  ประธานรายงานตามหนังสือที่ ชขอท.๕๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
เรื่องข้อเสนอหลักเกณฑ์และวิธีการในการเยียวยาให้แก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ แก้ไขเพ่ิมเติม 
และขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยกรอกข้อมูลให้ได้มาซึ่งจ านวนคนและงบประมาณในการเยียวยา  
  อนึ่ง ในการเข้าพบท่านปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิ จัยและ
นวัตกรรมเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ท่านได้กรุณาแนะน าให้ชมรมฯ ควรมีข้อมูลตัวเลขทั้งจ านวนคน
ที่ได้รับผลกระทบ และจ านวนงบประมาณที่จะต้องใช้เสนอมาอีกครั้งหนึ่งนั้น และเพ่ือด าเนินการเสนอ
หลักการเยียวยาและให้ได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าว ชมรมฯ จึงแจ้งให้ท่านทราบและขอความร่วมมือจากท่าน
ดังนี้ 
  ๑. ชมรมฯ ได้เสนอหลักการในการเยียวยาและกลุ่มที่ต้องได้รับการเยียวยาตั้งแต่ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน ในการประชุม ก.พ.อ. ครั้งที่ ๑ เป็นวาระเพ่ือพิจารณา 
  ๒. เพ่ือให้ทันกับการประชุม ก.พ.อ. ครั้งที่ ๑ ขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัย              
ที่เป็นส่วนราชการ และมหาวิทยาลัยในก ากับ และหรือสถาบันที่มีชื่ออย่างอ่ืนที่ยังมีต าแหน่งข้าราชการ       
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งอัตราปัจจุบัน ผู้เกษียณอายุราชการ ผู้เสียชีวิต ลาออกในช่วง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ถึงปัจจุบัน กรอกข้อมูลตามแบบและคู่มือการคิดค านวณตามหลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาที่แนบมา     
พร้อมนี้ โดยส่งกลับข้อมูลไปที่ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ 
  ๓. ส าหรับแบบสรุปข้อมูลเฉพาะจ านวนข้าราชการพลเรือนฯ จ านวนงบประมาณ   
ที่ พึงได้รับ ชมรมฯ ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลไปที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนกร วัฒนนวลสกุล                 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม เลขที่ ๒๓๔ หมู่ ๑๒ ต าบลหนองญาติ อ าเภอเมือง
นครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๐๐๐ เป็นผู้ประสานงานและรวบรวมข้อมูลของชมรมฯ 
ภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ 



๗ 
 

  ๔. เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในการกรอกข้อมูลและ
เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ชมรมฯ ได้จัดท าคู่มือและวิธีการกรอกข้อมูลการเยียวยาที่แนบเป็นเอกสารที่ส่งมา
ด้วย สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://bit.ly/2t3lymx และ QR CODE ที่แนบมาด้วยท้ายหนังสือนี้ และ
หากมีปัญหาในการกรอกข้อมูลสามารถติดต่อโทรศัพท์โดยตรงที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนกร วัฒนนวลสกุล 
(โทรศัพท์หมายเลข ๐๘-๒๑๑๖ ๓๑๖๘) ทั้งนี้ ได้แจ้งให้ปลัดกระทรวงฯ ทราบด้วยแล้ว 

  ในการนี้ มหาวิทยาลัยมอบหมายนายธีรศักดิ์ เปี่ยมศิริ บุคลากร งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล น าส่งข้อมูลทั้งหมดนี ้
  
มติที่ประชุม  รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑ แนวทางการจัดตั้งชมรมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแนวทางการจัดตั้งชมรมบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องชมรมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือผลักดันให้อาจารย์ร่วมสมัครเป็นสมาชิกชมรมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมร่วมกับบุคลากรสายสนับสนุน และร่วมด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการ 
นันทนาการ การสังคมสงเคราะห์ และกิจกรรมอ่ืน ๆ เพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ร่วมกันได้ 

มติที่ประชุม  ๑. ขอเชิญประธานชมรมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมหารือเพ่ือ
ชี้แจงสิทธิประโยชน์ปัจจุบันที่สมาชิกในชมรมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในปัจจุบันที่ได้รับ และ
ร่วมหาข้อสรุปในการปรับปรุงแก้ไขประกาศฯ ต่อไป 
  ๒. ส ารวจอาจารย์ผู้มีความประสงค์เข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม เพื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกชมรมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๖.๑  ประธานแจ้งก าหนดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓        
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓           
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๕๐ น.  
 

 
 นางภัทรานิษฐ์  บุญรักษาศิริพงษ์                        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรศักดิ์  ลีละพัฒนา                        
 ผู้จดรายงานการประชุม                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม  


