
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
ครั้งที่  ๑๒/๒๕๖๑ 

วันศุกร์ที่  ๑๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๔.๐๐  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
 ๑. อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ รองประธานกรรมการ 
 ๒. อาจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา กรรมการ 
 ๓. อาจารย์ ดร.หรรษา คล้ายจันทร์พงษ ์ กรรมการ 
 ๔. อาจารย์ณัฐวรรธน์ สถิราวิวัฒน์ กรรมการ  
 ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อวยไชย อินทรสมบัติ กรรมการ 
 ๖. นางศรีศรีสุดา มีอยู่เต็ม กรรมการ 
 ๗. นางภัทรานิษฐ์ บุญรักษาศิริพงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. อาจารย์ ดร.ธีรวุธ ธาดาตันติโชค กรรมการ            ไปราชการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ ์ กรรมการ  ติดราชการ 
๓. อาจารย์ ดร.นันท์นภัส นิยมทรัพย์ กรรมการ  ลา 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ กายบริบูรณ ์ ผู้เกษียณอายุราชการ  
๒. อาจารย์ปางเพ็ญ เหลืองเอกทิน ผู้เกษียณอายุราชการ 
๓. อาจารย์จิตตรา ชลิตพันธุ์ ผู้เกษียณอายุราชการ 
๔. อาจารย์มาลินี จ าเนียร ผู้เกษียณอายุราชการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรญา ทองอุ่น ผู้เกษียณอายุราชการ 
๖. นางจมรพรรณ วรพัฒนานันต ์ ผู้เกษียณอายุราชการ 
๗. นางธนพร จูงใจ ผู้เกษียณอายุราชการ 
๘. นายประดิษฐ์ บุญรอด ผู้เกษียณอายุราชการ 
๙. นางสมปอง ชาวนาฟาง ผู้เกษียณอายุราชการ 
๑๐.  อาจารย์ ดร.ณัฐพัชญ์ ศรีราจันทร์ อาจารย์ 

เริ่มประชุม  เวลา ๑๔.๑๐ น. 

  อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ  แสงทองพินิจ  รองประธานกรรมการ ท าหน้าที่ประธานที่ประชุมแทน 
โดยด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้   

 



๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ที่ประชุมรับทราบตามบันทึกข้อความส านักงานอธิการบดี ที่ ๑๕๑๒๕ ลงวันที่ ๗ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งงานประชุมและพิธีการบันทึกข้อความ ที่ ปช. ๓๗๓/๒๕๖๑  ลงวันที่ ๗ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่องรายงานผลการแจ้งเข้ารับต าแหน่งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนต าแหน่ง
ที่ว่าง) ดังนี้ 
 ๑. อาจารย์ยศพรธ์ วรรชนะ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจ า ลาออกตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ๒. อาจารย์ไพโรจน์ ร่มบารมี ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คณะกรรมการสภา
คณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจ า ลาออกตั้งแต่วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ๓. นางอารีรัตน์ บุตรแก้ว กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทข้าราชการ 
ลาออกตั้งแต่วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ๔. อาจารย์ พันจ่าเอกหญิง สีนวล รัตนวิจิตร กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
ประเภทคณาจารย์ประจ า ลาออกตั้งแต่วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 จึงท าให้ต าแหน่งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจ า             
ว่างลงจ านวน ๓ ต าแหน่ง และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทข้าราชการ ว่างลงจ านวน 
๑ ต าแหน่ง 
 โดยมีกฎหมายที่เก่ียวข้องคือข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยสภาคณาจารย์
และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๗  
 ข้อ ๑๔ ประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการมีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ
สามปีและอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อมิได้นอกจากการพ้นต าแหน่ง 
ตามวาระในวรรคหนึ่งแล้ว ประธานและกรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(๖) พ้นจากการเป็นคณาจารย์ประจ าหรือข้าราชการในสังกัดมหาวิทยาลัย 

 (๗) สภาคณาจารย์และข้าราชการโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน
กรรมการเท่าที่อยู่ มีมติให้ออก เพราะมีความประพฤติเสี่อมเสีย บกพร่องต่อหน้าที่หรือหย่อนความสามารถ 
 (๘) ขาดการประชุมติดต่อกันสามครั้งโดยไม่มีเหตุสมควร หรือไม่ได้แจ้งต่อประธานเป็น
ลายลักษณ์อักษร 
 (๙) ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารมหาวิทยาลัย 



๓ 
 

 ข้อ ๑๕ ในกรณีที่ประธานหรือกรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้อธิการบดี
ประกาศให้ผู้ที่ได้รับเลือกในประเภทเดียวกันกับผู้ที่พ้นจากต าแหน่งจากบัญชีรายชื่อตามข้อ ๑๑ (๖)                
ในล าดับถัดไปเข้าด ารงต าแหน่งแทน หากไม่มีผู้รับเลือกในล าดับถัดไปให้ด าเนินการเลือกตั้งซ่อมภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ประธานหรือกรรมการผู้นั้นพ้นจากต าแหน่ง เว้นแต่วาระการด ารงต าแหน่งของ
ประธานหรือกรรมการจะเหลืออยู่น้อยกว่าสิบวัน 
 ให้ผู้เข้าด ารงต าแหน่งประธานหรือกรรมการตามวรรคหนึ่งอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่
เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
 ในกรณีที่ประธานหรือกรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้สภาคณาจารย์และ
ข้าราชการซึ่งประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ 
 เนื่องด้วยได้มีประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทน
ต าแหน่งที่ว่าง) ที่ ๕/๒๕๖๐ เรื่องบัญชีรายชื่อส ารองกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภท
คณาจารย์ประจ า ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเรียงตามล าดับคะแนนจากมาไปน้อย ดังนี้ 

๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย  บุญโญปกรณ์ 
๒) อาจารย์ ดร.ณัฐพัชญ์  ศรีราจันทร์  นั้น 
ในการนี้ งานประชุมและพิธีการได้ท าหนังสือถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย บุญโญปกรณ์ 

และอาจารย์ ดร.ณัฐพัชญ์ ศรีราจันทร์ เพ่ือแจ้งการเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจ า ตามบันทึกข้อความของงานประชุมและพิธีการ ที่ ปช. ว๓๕๐/๒๕๖๑  
ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย 

๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย  บุญโญปกรณ์ ขอสละสิทธิ์การเข้ารับต าแหน่ง
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจ า (แทนต าแหน่งที่ว่าง) 

๒) อาจารย์ ดร.ณัฐพัชญ์ ศรีราจันทร์ ยินดีเข้ารับต าแหน่งกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจ า (แทนต าแหน่งที่ว่าง) 

ดังนั้น จึงท าให้ยังมีต าแหน่งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการว่างลง ๓ ต าแหน่ง 
คือ กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจ า จ านวน ๒ ต าแหน่ง และกรรมการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทข้าราชการ จ านวน ๑ ต าแหน่ง 

 ในการนี้ อยู่ระหว่างรอการพิจารณาลงนามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง
รายชื่อกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจ า (แทนต าแหน่งที่ว่าง) จ านวน ๑ 
ต าแหน่ง คือ อาจารย์ ดร.ณัฐพัชญ์ ศรีราจันทร์ และพิจารณาอนุมัติให้ด าเนินการเลือกตั้ง ซ่อมกรรมการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนต าแหน่งที่ว่าง) จ านวน ๓ ต าแหน่ง โดยให้อธิการบดีพิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการจ านวนไม่น้อยกว่าห้าคน โดยมีรองอธิการบดีที่
อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการตามข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วย
สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕  



๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๑๑/๒๕๖๑ 

  ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๑๘ หน้า เพ่ือรับรองรายงาน         
การประชุม 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ๑๑/๒๕๖๑           
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยไมม่ีข้อแก้ไข  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
  ๓.๑  รายงานความคืบหน้าตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑  
         ประธานรายงานความคืบหน้าตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ               
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้  

๑) อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 เรื่องที่ ครั้งที่ มติที่ประชุม การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ ๑๑/๒๕๖๑ ให้ความเห็นชอบผลการส ารวจการ

จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม โดยให้ด าเนินการ
ดังนี้ 
     ๑. ท าหนังสือเชิญเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ออมทรัพย์จังหวัดนครปฐม มาจัดประชุม
ชี้แจงข้อมูลขั้นตอนการจัดตั้งให้ผู้มีความ
ประสงค์ทราบ และคัดเลือกกรรมการชุด
ตั้ งต้นการจัดตั้ งสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
     ๒. ท าหนังสือเชิญชวนเข้าร่วมรับ
ฟังการจั ดตั้ งสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไปยัง
คณะ ส านัก/สถาบัน และหน่วยงาน 
และวางแฟ้มลงนามส าหรับผู้มีความ
ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุม 
     ๓. ประสานอาจารย์ ดร.หรรษา  
คล้ายจันทร์พงษ์  ร่วมด าเนินการ
จัดการประชุมการจัดตั้งสหกรณ์ออม
ทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 
 
 
 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 
 
 
 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
- อาจารย์ ดร.หรรษา คล้ายจันทร์พงษ ์
น าชี้แจงให้บุคลากรทราบ  ในการ
ประชุมอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนของมหาวิทยาลัย 
 
- ขอเลื่อนการประชุมออกไปก่อน  
โดยได้ประสานอธิการดีแล้วซึ่งได้ 
ข้อสรุปว่าให้เลื่อนการประชุม
ออกไปเป็นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ นี้ 

-อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ 
แสงทองพินิจ 
รองประธานกรรมการ 
-อาจารย์ ดร.หรรษา  
คล้ายจันทร์พงษ์ 



๕ 
 

 เรื่องที่ ครั้งที่ มติที่ประชุม การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
  ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  

ณ ห้องประชุม ๒๐๔ อาคารโลจิสติกส์ 
คณะวิทยาการจัดการ 

- ขอให้น าเสนอในที่ประชุมอาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัย 

 

๒ ๑๑/๒๕๖๑ ที่ ป ร ะ ชุ ม ไ ด้ มี ข้ อ ส รุ ป ก า ร พ า            
ผู้เกษียณอายุราชการไปศึกษาดูงานใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ ในระหว่าง ๒๕ –  
๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้ โดยใน
การประชุมครั้ งต่อไปขอให้ เชิญผู้
เกษียณอายุราชการเข้าร่วมประชุม
ด้วยเพ่ือชี้แจงรายละเอียดการไป
ศึกษาดูงานดังกล่าว และขอเชิญชวน
กรรมการทุกท่านร่วมไปศึกษาดูงาน
ของผู้เกษียณอายุราชการ 
     ทั้งนี้ จะมีการประชุมสัมมนาทาง
วิชาการและประชุม ทปสท. สมัย
สามัญ ประจ าปี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ ซึ่ง
จะจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยอาจจะอยู่
ในช่ ว ง เวลาใกล้ เ คี ย งกั น  จึ ง ให้
กรรมการแจ้งรายชื่อการไปราชการ
ด้วยและหลังการเข้าร่วมประชุมให้
ร่วมศึกษาดู งานกับผู้ เกษียณอายุ
ราชการต่อด้วย 

- ได้ขอเชิญผู้ เกษียณอายุราชการ 
จ านวน ๑๒ คน เข้าร่วมประชุมสภา
คณาจารย์และข้าราชการ ในวันที่ 
๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลา 
๑ ๔ . ๐ ๐  น .  ด้ ว ย  เ พ่ื อ ชี้ แ จ ง
รายละเอียดการเดินทางต่าง ๆ 

-ที่ประชุมขอเลื่อนการเดินทางศึกษา
ดูงานเป็นระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑  

อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ 
แสงทองพินิจ 
รองประธานกรรมการ 

๓ ๑๐/๒๕๖๑ ที่ประชุมเห็นชอบให้จัดเห็นชอบให้จัด
กิจกรรม Npru chanel ผ่านทางทีวี
ของมหาวิทยาลัยทั่วมหาวิทยาลัย 
เกี่ยวกับด้านสุขภาพ และความรู้ทั่วไป 
โดยมอบอาจารย์ ดร.วันเพ็ญ แสงทอง
พินิจ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.          
พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์ ด าเนินการ 
 
 

ที่ประชุมให้ชะลอไว้ก่อน - อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ 
แสงทองพินิจ 
- ผศ.ดร.พิมสุภาว์          
จันทนะโสตถิ์ 



๖ 
 

 เรื่องที่ ครั้งที่ มติที่ประชุม การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๔ ๑๐/๒๕๖๑ ที่ ป ร ะชุ มมอบอ าจ า ร ย์ ธี ร ศั ก ดิ์          

ลีละพัฒนา น าระเบียบจรรยาบรรณ
อาจารย์ผู้สอน เข้าที่ประชุมด้วย 

อยู่ระหว่างด าเนินการ อาจารย์ธีรศักดิ์  
ลีละพัฒนา 

๕ ๑๐/๒๕๖๑ รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน
อุดหนุนของพนักงานมหาวิทยาลัย 
๑.๕ สายสนับสนุน และ ๑.๗ สาย
วิชาการ 
     ใ น ก า ร นี้  ม อ บ ป ร ะ ธ า น            
หาหลักฐานการจ่ายเงิน ๐.๒ ของ 
มหาวิทยาลัยที่ได้ด าเนินการไปแล้ว 
และหลักเกณฑ์การขึ้นเงินเดือน เพ่ือ
ส่งเอกสารไปยังที่ประชุมประธานสภา
คณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศ
ไทย (ทปสท.) ทั้ งนี้  ประธานขอ
รายละเอียดในการขอหลักฐานที่
ชัดเจนก่อนว่าต้องการข้อมูลด้านใด
หากได้รับแบบฟอร์มที่ชัดเจนแล้วจะ
สามารถด าเนินการได้ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ ประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ 

๖ ๗/๒๕๖๑ การประเมินภาระงานของมหาวิทยาลัย 
โดยมีประเด็นว่าเกณฑ์การประเมินภาระ
งานยั งไม่สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอให้มหาวิทยาลัย
พิจารณาเกณฑ์การประเมินภาระงานให้
อาจารย์ผู้ สอน และอาจารย์ที่สร้าง
บัณฑิตนักปฏิบัติมีความเหมาะสมมาก 
กว่านี้ ซึ่งไม่ควรมุ่งเน้นในเรื่องงานวิจัย
มากเกินไป ทั้ งนี้ เพ่ือสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้อาจารย์ด้วย 

อยู่ระหว่างด าเนินการ  
เสนอขอให้มหาวิทยาลัยทบทวน
เกณฑ์การประเมินภาระงาน 
 
- ที่ประชุมมีมติให้ท าบันทึกข้อความ 
เรื่ องทบทวนเกณฑ์การประเมิน 
ภาระงานยังไม่สอดคล้องกับนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย แจ้งมหาวิทยาลัย
น าเข้ าที่ ประชุ มคณะกรรมการ
บริ หารมหาวิ ทยาลั ย และสภา
มหาวิทยาลัย เพ่ือแก้ไขภาระงานให้
สอดคล้ องกั บการสร้ างบัณฑิ ต             
นักปฏิบัติ 

ประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ 

๗ ๗/๒๕๖๑ การประเมินประสิทธิภาพของการจัด
กิจกรรม และการควบคุมงบประมาณ 

อยู่ระหว่างด าเนินการเพ่ือน าเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวน 

-ประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ 



๗ 
 

 เรื่องที่ ครั้งที่ มติที่ประชุม การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
  การจัดประชุมหรือฝึกอบรม เนื่องจาก

เห็นว่าจะประหยัดงบประมาณมากขึ้น 
และให้เน้นเรื่องการศึกษาดูงานเฉพาะงาน 
ที่ตรงตามความต้องการและศาสตร์ของ
สาขาวิชาเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่ามากขึ้น 
ทั้งนี้ จึ งอยากเสนอให้มหาวิทยาลัย
ทบทวนการประเมินประสิทธิภาพของ
การจั ดกิ จกรรม และการควบคุ ม
งบประมาณการจัดประชุมหรือฝึกอบรม 

 -อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ 
แสงทองพินิจ 
รองประธานกรรมการ 

มติที่ประชุม  รับทราบรายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑  

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ๔.๑  มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑  
  ประธานแจ้งมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑        
เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา             
มหาวชิราลงกรณ ให้ที่ประชุมทราบ โดยสรุปสาระส าคัญไว้ดังนี้ 
  ๑. รับทราบผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๒. รับทราบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ถึงครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ 
  ๓. รับทราบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของส านักตรวจเงิน
แผ่นดินจังหวัดนครปฐม 
  ๔. รับทราบการขอคืนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นฐ. ๑๓ ซึ่งอยู่ในครอบครอง
ดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
  ๕. รับทราบการลาออกจากต าแหน่งกรรมการสภาวิชาการของรองศาสตราจารย์ ดร.เรณู      
พุกบุญมี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และมอบคณะพยาบาลศาสตร์ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภา
วิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (แทนต าแหน่งที่ว่าง)   
  ๖. อนุมัติให้ปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จ านวน ๓๑๑ คน ดังนี้ 
 
 



๘ 
 

หลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

รวม 
ภาคปกติ กศ.พป. 

ครุศาสตรบัณฑิต 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 
บัญชีบัณฑิต 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
นิติศาสตรบัณฑิต 
นิเทศศาสตรบัณฑิต 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

๖๗ 
๑๗ 
๔๒ 
๕๔ 
๔ 

๔๓ 
๕ 
๘ 

๑๐ 

๒ 
๓ 
๒ 

๑๗ 
๑๑ 
๒๐ 
- 
๖ 
- 

๖๙ 
๒๐ 
๔๔ 
๗๑ 
๑๕ 
๖๓ 
๕ 

๑๔ 
๑๐ 

รวม ๒๕๐ ๖๑ ๓๑๑ 
  ๗. อนุมัติ ให้ปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จ านวน ๒ คน 
  ๘. อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
จ านวน ๒ หลักสูตร ดังนี้ 
   ๑) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเดิม อาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ หมายเหตุ 
รศ.โสรัจ   กายบริบูรณ ์ อาจารย์ดวงรัตน์   ยิ้มตา รศ.โสรัจ  กายบริบูรณ ์

เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่  
๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

   ทั้งนี้ การปรับปรุงแก้ไขนี้เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑             
เป็นต้นไป โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
   ๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐)  
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเดิม อาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ หมายเหตุ 
อาจารย์พีรพัฒน์   พันศิริ อาจารย์ ดร.สุธิดา   สองสีดา อาจาย์พีรพัฒน์  พันศิร ิ

ลาศึกษาต่อแบบเต็มเวลา 
   ทั้งนี้ การปรับปรุงแก้ไขนี้เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
  ๙. รับรองผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ส านัก/สถาบัน คณะ และ
มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๐  



๙ 
 

  ๑๐. แต่งตั้งนางชุติ์ภิญกุญช์  เฉลิมชาติโภคิน  เป็นเลขานุการคณะกรรมการประจ า
คณะพยาบาลศาสตร์ (แทนต าแหน่งที่ว่าง) 
  ๑๑. ให้ความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าวด้วยศูนย์รับสมัคร
นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๑๒. ให้ความเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการบริหารบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๑๓. ให้ยกเลิกมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๕.๗ เรื่องข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๑๔. ให้ความเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๑๕. เลือก พลเอก พอพล  มณีรินทร์  เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (แทนต าแหน่งที่ว่าง) 
  ๑๖. มอบคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเทียบเคียงต าแหน่งทาง
วิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา อ่ าศรีเวียง และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ ขอให้
เป็นแนวปฏิบัติส าหรับการพิจารณาเทียบเคียงต าแหน่งทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการจาก
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนในกรณีรายอ่ืน ๆ ต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑        
เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  ๔.๒   มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑  
   ประธานแจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 
๑๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่  ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิม             
พระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ให้ที่ประชุมทราบ โดยสรุปสาระส าคัญไว้ดังนี้ 
   ๑. รับทราบการลงนามค ารับรองปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กับ รองอธิการบดี 
คณบดี ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน 
   ๒. รับทราบมติที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เมื่อวันที่  ๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาทบทวนข้อก าหนดในประกาศ 
ป.ป.ช. เรื่องก าหนดต าแหน่งผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้มี
ความเหมาะสมกับการบริหารของมหาวิทยาลัย 



๑๐ 
 

   ๓. มอบให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรศักดิ์  อาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.นิฏฐิตา เชิดชู ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ ก ากับติดตามการด าเนินงานจัดท า 
Webometices ของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ 
   ๔. มอบอาจารย์ชัยยุธ มณีรัตน์ รองอธิการบดี และส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน จัดประชุมคระกรรมการผู้บริหารมหาวิทยาลัยและประธานหลักสูตร ๕๗ หลักสูตร ในช่วงเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๑ เพ่ือสรุปผลและแนวทางการด าเนินการบริหารจัดการหลักสูตรและในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งนี้ ให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนพิจารณาก าหนดการจัดประชุมอีกครั้ง 
   ๕. รับทราบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งจัน
กีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ ๓๐ “ทวารวดีศรีสาธิตเกมส์” ในระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ 
ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในการนี้ มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์การุณย์ ด่านประดิษฐ์ 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปียถนอม ด าเนินการอ านวยความสะดวกในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรองรับ
การแข่งขันกีฬาในระหว่างวันดังกล่าว    
   ๖. ขอเชิญรองอธิการบดี คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย และ
ประธานคลัสเตอร์ทุกคลัสเตอร์ ประชุมเกี่ยวกับเรื่องแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณ 
๓๐ ล้านบาท ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิม
พระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
   ๗. รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
   ๘. รับทราบรายงานการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๙ – ๑๕/๒๕๖๑ 
   ๙. รับทราบรายงานผลการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ดังนี้ 

คณะ จ านวนสมัคร (คน) 
ครุศาสตร์ ๓๔ 
พยาบาลศาสตร์ ๒๖ 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๖๘ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๕๐ 
วิทยาการจัดการ ๓๖ 

รวม ๒๑๔ 
   ๑๐. รับทราบการใช้จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๓๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๑ 



๑๑ 
 

   ๑๑. ให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๐ ระดับมหาวิทยาลัย 
        ทั้งนี้ มอบรองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
ด าเนินการเสนอโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ส าหรับผู้รับผิดชอบของทุกหน่วยงาน พร้อมทั้งงบประมาณในการด าเนินการให้คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  
   ๑๒. มอบคณบดีทุกคณะพิจารณาการจัดสรรทุนการศึกษาแก่นักเรียน/นักศึกษา
ฮังการี ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
   ๑๓. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องการให้ทุน
สนับสนุนการจัดท าบทเรียนออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ให้น าเสนอ
คณะท างานร่างกฎหมายเพื่อพิจารณา และเสนอประกาศให้อธิการบดีลงนามต่อไป 
   ๑๔. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการ
จัดการรายไดก้ารบริหารงบประมาณการเงิน และทรัพย์สิน พ.ศ. ..... ตามที่เสนอ 
        ทั้งนี้ ให้น าเสนอคณะท างานร่างกฎหมาย คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย
ของสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามล าดับ 
   ๑๕. ให้ความเห็นชอบในการเสนอชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์ เพ่ือ
สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา กลุ่มการศึกษาและสาธารณสุข ทั้งนี้ มอบนิติกรด าเนินการตามขั้นตอน
ต่อไป 
   ๑๖. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....... ตามที่เสนอ 
        ทั้งนี้ ให้น าเสนอคณะท างานร่างกฎหมาย คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย
ของสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามล าดับ 
   ๑๗. รับทราบคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม น าองค์ผ้ากฐินสามัคคี ประจ าปี ๒๕๖๑ ไปทอดถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดใหม่ปิ่นเกลียว                 
เพ่ือน าจตุปัจจัยบริจาคร่วมสมทบทุนในการก่อสร้างกุฏิสงฆ์ และเพ่ือเป็นการถวายการสงเคราะห์อุปภัมภ์                  
ให้พระภิกษุที่อยู่จ าพรรษา เป็นจ านวนเงิน ๓๑๕,๙๕๓ บาท โดยรวมจ านวนเงินร่วมท าบุญกฐินสามัคคี
ทั้งสิ้น ๘๘๕,๘๕๗ บาท 
   ๑๘. มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชัย โสภา ประสานเจ้าหน้าที่องค์การทหารผ่าน
ศึกษา เพ่ือเปิดประตูด้านหน้าอาคารสิริวรปัญญา เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักศึกษาที่มาสมัครเรียนที่
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
   ๑๙. ขอความอนุเคราะห์คณบดีทุกคณะก าชับสาขาวิชาและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ดูแลและตรวจสอบทรัพย์สินของหน่วยงานให้ครบถ้วน 



๑๒ 
 

   ๒๐. รับทราบก าหนดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑   
ณ โรงแรมอมารี อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    

มติที่ประชุม  รับทราบมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม       
ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑  

  ๔.๓   การตอบข้อหารือการปฏิบัติหน้าที่ของรองประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย และรองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เม่ือประธานกรรมการลาออกจากต าแหน่ง 
  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ตามบันทึกข้อความ ที่ ๑๔๘๗๖ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่งานประชุมและพิธีการได้ท าบันทึกข้อความขอหารือเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของรองประธาน
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และรองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยขอหารือว่ากรณีที่
ประธานกรรมการส่งเสริมการมหาวิทยาลัย และประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการลาออกจากต าแหน่งและ
ทั้งสองต าแหน่งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งตามมาตรา ๑๖ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ รองประธานกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่แทนประธานในกรณีลาออกได้
หรือไม่ สามารถเข้าร่วมประชุมสภา  มหาวิทยาลัย และประชุมกรรมการชุดอ่ืน ๆ ที่แต่งตั้งโดยต าแหน่ง และ
สามารถเบิกค่าเบี้ยประชุมได้หรือไม่ ปรากฏตามบันทึกข้อความงานประชุมและพิธีการ เลขรับส านักงาน
อธิการบดีที่ ๑๔๒๐๗ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น  
  ในการนี้ ในการประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๑ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ได้มีมติประเด็นดังต่อไปนี้ 
  ประเด็นที่ ๑ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และประธานสภา
คณาจารย์และข้าราชการลาออกจากต าแหน่ง รองประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และรอง
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการสามารถปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการฯ ในกรณีลาออก สามารถ
เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยรวมถึงประชุมกรรมการอ่ืน ๆ ที่แต่งตั้งโดยต าแหน่งประธานกรรมการฯ และ
สามารถเบิกค่าเบี้ยประชุมได้หรือไม่ 
  คณะอนุกรรมการเห็นว่า เมื่อข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย และข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการมิได้ก าหนดอ านาจของรอง
ประธานไว้เป็นการเฉพาะว่าให้รองประธานกรรมการฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการและสามารถ
เข้าร่วมประชุมต่าง ๆ แทนได้ เมื่อต าแหน่งประธานว่างลงหรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ รองประธานกรรมการจึง
ไม่สามารถท าหน้าที่แทนประธานกรรมการได้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยรวมถึงประชุมอ่ืน ๆ 
แทนประธานกรรมการที่เป็นกรรมการโดยต าแหน่งได้ และไม่สามารถเบิกค่าเบี้ยประชุมได้ 
  ประเด็นที่ ๒ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และประธานสภา
คณาจารย์และข้าราชการ ซึ่งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๑๖ (๒) เมื่อประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และประธานสภาคณาจารย์



๑๓ 
 

และข้าราชการลาออก องค์ประกอบในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครบหรือไม่ และสามารถประชุมสภา
มหาวิทยาลัยได้หรือไม่ 
  คณะอนุกรรมการเห็นว่า กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง ตามมาตรา ๑๖ (๒) 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ นั้น เป็นการก าหนดที่มาจากการด ารงต าแหน่งแม้ว่าใน
ขณะนั้นจะมีผู้ด ารงต าแหน่งอยู่หรือไม่ก็ตามแต่ต าแหน่งก็ยังคงมีอยู่จึงไม่มีผลท าให้สภามหาวิทยาลัยขาด
องค์ประกอบนี้สภามหาวิทยาลัยจึงสามารถประชุมได้ อ้างอิงจากการตีความของส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาที่ได้ตอบข้อหารือเรื่ององค์ประกอบขององค์ประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
เรื่องเสร็จที่ ๑๓๑๕/๒๕๕๖  
  อย่างไรก็ตามรองประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และรองประธานสภา
คณาจารย์และข้าราชการ สามารถเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยได้ในฐานะผู้เข้าร่วมประชุม 

  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เห็นควรให้แก้ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย และข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพ่ือให้รองประธาน
กรรมการฯ มีอ านาจและสามารถปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการได้ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

  ๔.๔   หนังสือลาออกของอาจารย์ พันจ่าเอก หญิง สีนวล  รัตนวิจิตร กรรมการสภา
คณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจ า และนางอารีรัตน์ บุตรแก้ว กรรมการสภา
คณาจารย์และข้าราชการ ประเภทข้าราชการ 
         ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ตามบันทึกข้อความส านักงานอธิการบดี ที่ ๑๕๐๘๙  
ลงวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยอาจารย์ พันจ่าเอก หญิง สีนวล รัตนวิจิตร กรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจ า มีความประสงค์ขอลาออกจากต าแหน่งกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ตั้งแต่วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และตามบันทึกข้อความส านักงานอธิการบดี ที่ ๑๕๐๖๖             
ลงวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นางอารีรัตน์ บุตรแก้ว กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภท
ข้าราชการ ขอลาออกตั้งแต่วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มีความประสงค์ขอลาออกจากต าแหน่งกรรมการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

  ๔.๕   ขอเลื่อนการจัดประชุมชี้แจงการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
   ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบการขอเลื่อนการจัดประชุมชี้แจงการจัดตั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จากก าหนดการเดิมวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑             
เป็นช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒           

มติที่ประชุม  รับทราบ 



๑๔ 
 

  ๔.๖   รายงานความก้าวหน้าการประชุมการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม 
      ประธานรายงานความก้าวหน้าการประชุมการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ว่าจะมีการชี้แจงอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทราบขั้นตอนการด าเนินการจัดตั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในการประชุมอาจารย์ ข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างมหาวิทยาลัย และลูกจ้างชั่วคราว
ตามก าหนดการที่มหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือรับทราบข้อมูลการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ เชิญชวนสมัคร           
เป็นสมาชิก และคัดเลือกตัวแทนเป็นกรรมการการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   
   ในการนี้ จึงอยู่ระหว่างรอให้มหาวิทยาลัยจัดการประชุมอาจารย์ ข้าราชการใน
สถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 
และลูกจ้างชั่วคราว และมอบอาจารย์ ดร.หรรษา คล้ายจันทร์พงษ ์ด าเนินการต่อไป  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

  ๔.๗   แนวทางการผลักดันค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ๑.๕ กับ ๑.๗ และ
ความก้าวหน้าการเรียกร้องเงินเดือนข้าราชการอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ๘% ให้เท่ากับ สพฐ. 
         ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบแนวทางการผลักดันค่าตอบแทนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ๑.๕. กับ ๑.๗ และความก้าวหน้าการเรียกร้องเงินเดือนข้าราชการอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ๘% 
ให้เท่ากับ สพฐ.   
   และมอบอาจารย์ ดร.ธีระวุธ ธาดาตันติโชค น าสรุปรายงานการเข้าร่วมประชุม
โครงการเสวนา ๒๐ ปี เหลียวหลังแลหน้า เงินเดือนและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย และสรุปการ
จ่ายเงินคืนพนักงานมหาวิทยาลัยของแต่ละมหาวิทยาลัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบในการประชุมครั้งต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  ๕.๑  โครงการศึกษาดูงานของผู้เกษียณอายุราชการ 
          ประธาน ขออนุญาตที่ประชุมเชิญผู้ เกษียณอายุราชการ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒                
มาเข้าร่วมการประชุมด้วย และเสนอที่ประชุมพิจารณาโครงการศึกษาดูงานของผู้เกษียณอายุราชการ 
ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

กลุ่มเป้าหมาย  กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  จ านวน  ๑๓  คน   
   อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยว   จ านวน    ๑  คน  
   ผู้เกษียณอายุราชการ   จ านวน  ๑๑  คน 
                     รวม      ๒๕  คน  
                                      (เป็นการประมาณการเบื้องต้น ยังไม่แน่ชัด) 
 



๑๕ 
 

ระยะเวลา และสถานที่ด าเนินการ 
  ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ พื้นท่ีจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ก าหนดการศึกษาดูงาน 
  ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลย์สงคราม จังหวัดพิษณุโลก และก าหนดการศึกษาเยี่ยมชม สถานที่อ่ืน ๆ ยังไม่ทราบแน่ชัด โดยมอบ
อาจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา และนางภัทรานิษฐ์ บุญรักษาศิริพงษ์ ด าเนินการ น าเข้าที่ประชุมพิจารณา    
ในการประชุมครั้งต่อไป 

  ในการนี้ โครงการศึกษาดูงานฯ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม (Npru Reprofile) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ ตามประเด็นดังนี้ 

๑) ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
๒) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและเป็นศูนย์กลางการศึกษาของท้องถิ่น 
๓) สร้างมูลคา่เพ่ิมและยกระดับสินค้าเกษตรและอาหาร 
๔) สร้างต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบองค์รวม 
๕) ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
๖) เสริมสร้างศักยภาพของท้องถิ่นและอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 

มติที่ประชุม  ให้ความเห็นชอบในหลักการโครงการศึกษาดูงานของผู้เกษียณอายุราชการ 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
  ๖.๑  ที่ประชุมก าหนดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒          
ในวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชั้น ๕ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา    
 

เลิกประชุม   เวลา  ๑๗.๐๐ น. 
 

                               (นางภัทรานิษฐ์  บุญรักษาศิริพงษ)์ 
                            ผู้จดรายงานการประชุม    


