รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
วันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
------------------------------ผู้มาประชุม
๑. อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ
แสงทองพินิจ
รองประธานกรรมการ
๒. อาจารย์ ดร.ธีรวุธ
ธาดาตันติโชค
กรรมการ
๓. อาจารย์ ดร.หรรษา
คล้ายจันทร์พงษ์
กรรมการ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์
กรรมการ
๕. อาจารย์ณัฐวรรธน์
สถิราวิวัฒน์
กรรมการ
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อวยไชย
อินทรสมบัติ
กรรมการ
๗. อาจารย์ ดร.ณัฐพัชญ์
ศรีราจันทร์
กรรมการ
๘. นางศรีศรีสุดา
มีอยู่เต็ม
กรรมการ
๙. นางฐิติรัตน์
ฟ้าเฟื่องวิทยากุล
กรรมการ
๑๐. อาจารย์ธีรศักดิ์
ลีละพัฒนา
กรรมการและเลขานุการ
๑๑. นางภัทรานิษฐ์
บุญรักษาศิริพงษ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ไม่มาประชุม
๑. อาจารย์ ดร.นันท์นภัส
๒. อาจารย์ ดร.พิบูลย์
๓. อาจารย์ ดร.ณัฐวรรณ
เริ่มประชุม

นิยมทรัพย์
มังกร
พุ่มดียิ่ง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

เวลา ๑๕.๑๐ น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑. รับทราบเรื่องหลักเกณฑ์การต่อสัญญาพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
๒. รับทราบสานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐมร่วมกับเครือข่าย
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมมหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง ประเทศไทย และองค์ ก รภาคี เ ครื อ ข่ า ย ระหว่ า งวั น ที่ ๑๑ – ๒๐
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยมีกาหนดการ ดังนี้
๑) วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
- พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกาสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ณ ห้องประชุมปิ่นเกลียว อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์และหอประชุม

๒
- การเตรี ย มความพร้ อ มการร่ ว มงานและการประชุ ม เครื อ ข่ า ยการจั ด งาน
ICAC 2019 ณ อาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
- พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวางกูร และพิธีกางธงฉัพพรรณรังสีที่ใหญ่ที่สุดในโลก “เทิดทูนพระพุทธศาสนา เทิดไท้ทศมราชา
ผู้ทรงธรรม” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ”
๒) วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
การประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ ๙ ณ อาคารสิริวรปัญญา และห้องประชุมปิ่นเกลียว อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์และหอประชุม
๓) วันที่ ๑๒ – ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
กิจกรรมปฏิบัติบูชาพระบรมสารีริกธาตุฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ
ณ ห้องประชุมปิ่นเกลียว อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์และหอประชุม
หมายเหตุ เปิดให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุระหว่าง
วันที่ ๑๒ – ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. (โดยมีเครื่องสักการะ คือ ดอกบัว/ไม่มี
การจุดธูปเทียน/ เน้นการปฏิบัติบูชาด้วยการสวดมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อน้อมถวายพระราชกุศล)
๔) วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
การทัศนศึกษาตามรอยวิถีถิ่น วิถีธรรม และแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ทวารวดี
โดยจะออกทัศนศึกษายังสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐม
๓. รับทราบการเปิดบ้านวิชาการ “ราชภัฏนครปฐมวิชาการ สรรสร้างนวัตกรรมบัณฑิต
นักปฏิบัติ” ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยจะมีพิธีเปิดงานในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน
๔. รับทราบการแต่งตั้งอาจารย์วิโรจน์ บัวงาม ดารงตาแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี ด้านอาคาร
สถานที่ ภูมิสถาปัตย์ และงานบารุงรักษาที่เกี่ยวข้อง ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ ๒๖/๒๕๖๒
ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่องแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี (เพิ่มเติม) และคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ที่ ๙๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่องแต่งตั้งกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐม
(เพิ่มเติม)
๕. รั บทราบประกาศมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐม ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง
ผลการเลือกประธาน รองประธาน และเลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ดังต่อไปนี้
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้แก่
อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ
แสงทองพินิจ
รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้แก่
อาจารย์ ดร.ธีรวุธ
ธาดาตันติโชค
กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้แก่
อาจารย์ธีรศักดิ์
ลีละพัฒนา

๓
๖. รั บทราบคาสั่งมหาวิทยาลั ยราชภัฏนครปฐม ที่ ๗๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม
๒๕๖๒ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการจัดซื้ อจัดจ้างระดับคณะ สานัก สถาบัน เพื่อการจัดซื้อ
จั ดจ้ างระดับ คณะ ส านั ก สถาบั น เป็ น ไปด้ ว ยความเรียบร้อ ย ลดความเสี่ ย งและป้ องกันข้ อผิ ดพลาด
ที่อาจเกิดขึ้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้
๑. นายชนภัทร
วินยวัฒน์
ที่ปรึกษา
๒. นายอกนิษฐ์
จิตตางกูร
ที่ปรึกษา
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย
เปียถนอม
ประธานกรรมการ
๔. นางอารีรัตน์
บุตรแก้ว
กรรมการ
๕. นางรัตนา
ยังจิรวัฒนา
กรรมการ
๖. นางสาววิมลสิริ
ศรีสมุทร
กรรมการ
๗. นางสาวอภิญญา
วิจิตต์โภคิน
กรรมการ
๘. นางสาวไญยฎา
วิรัชกุล
กรรมการและเลขานุการ
ทาหน้าที่ ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างระดับคณะ สานัก สถาบัน รวบรวมข้อมูล และ
สรุปผลการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้างแต่ละหน่วยงานให้
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ จานวน ๑๕ หน้า เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมีข้อแก้ไข ดังนี้
๑. หน้า ๑ ขอเพิ่ม อาจารย์ ดร.ณัฐพัชญ์ ศรีราจันทร์ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม
๒. หน้า ๓ ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง ให้แก้ไขลาดับข้อใหม่ ทั้งหมด
๓. หน้ า ๑๑ ข้อ ๑๘ แก้ไขคาผิ ด จาก “ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ศิรัย” เป็น “ ผู้ ช่ว ย
ศาสตราจารย์ศิริชัย”
๔. หน้า ๑๔ ระเบียบวาระที่ ๔.๖ ตัดข้อความซ้า อาจารย์ ดร.หรรษา ออก
๕. หน้า ๑๔ ระเบียบวาระที่ ๕.๑ แก้ไขคาผิด จาก “กรรมกรสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ” เป็น “กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ”
๖. หน้ า ๑๕ ระเบี ย บวาระที่ ๕.๑ แก้ ไ ขข้ อ ความ จาก “มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ” เป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลย์สงคราม จังหวัดพิษณุโลก” และแก้ไข
คาผิด จาก “อาจารย์ธีระศักดิ์” เป็น “อาจารย์ธีรศักดิ์”

๔
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ รายงานความคืบหน้าตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑
ประธานรายงานความคื บ หน้ า ตามมติ ที่ ป ระชุ ม สภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้
๑) อยู่ระหว่างดาเนินการ
เรื่องที่ ครั้งที่
มติที่ประชุม
การดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
๑

๒

๑๒/๒๕๖๑ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบในหลั ก การ
โครงการศึ กษาดู งาน “ศาสตร์
พระราชา สู่ การพั ฒนาที่ ยั่ งยื น
ตามแนวทางปรั ชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง” ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๕
มกราคม ๒๕๖๒ โดยอาจจะอยู่ใน
ช่ ว งเวลาใกล้ เ คี ย งกั น จึ ง ให้
กรรมการแจ้ ง รายชื่ อ การไป
ราชการด้วยและหลังการเข้าร่วม
ประชุมให้ร่วมศึกษาดูงานต่อด้วย
๑๑/๒๕๖๑ ให้ ความเห็นชอบผลการส ารวจ
การจั ด ตั้ ง สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม
โดยให้ดาเนินการดังนี้
๑. ท าหนั งสื อเชิ ญเจ้ าหน้ าที่
สหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดนครปฐม
มาจั ดประชุมชี้ แจงข้อมูลขั้ นตอน
การจัดตั้งให้ผู้มีความประสงค์ทราบ
และคั ดเลื อกกรรมการชุ ดตั้ งต้ น
การจั ด ตั้ ง สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
๒. ท าหนั งสื อเชิ ญชวนเข้ าร่ วม
รั บ ฟั ง การจั ด ตั้ ง สหกรณ์ อ อม
ทรั พ ย์ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครปฐม ไปยั ง คณะ ส านั ก /
สถาบัน และหน่วยงาน และวาง
แฟ้ ม ลงนามส าหรั บ ผู้ มี ค วาม
ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุม

นาเรื่องสืบเนื่องในการประชุม ครั้งที่ ประธานสภาคณาจารย์
๑/๒๕๖๒ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. และข้าราชการ
๒๕๖๒ ในระเบียบวาระที่ ๓.๒ เรื่อง
สืบเนื่อง
- ขอเปลี่ยนแปลงกาหนดการโครงการ
ศึกษาดูงาน“ศาสตร์พระราชา สู่ การ
พัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” จากเดิมเป็นวันที่
๒๕ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๖๒
-ประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ
-อาจารย์ ดร.หรรษา
คล้ายจันทร์พงษ์
อยู่ระหว่างดาเนินการ

อยู่ระหว่างดาเนินการ

๕
เรื่องที่

๓

๔

๕

ครั้งที่

มติที่ประชุม
๓. ประสานอาจารย์ ดร.หรรษา
คล้ ายจั นทร์ พงษ์ ร่ วมด าเนินการ
จั ดการประชุ มการจั ดตั้ งสหกรณ์
ออมทรั พย์ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
นครปฐม ในวั นที่ ๒๔ ธั นวาคม
๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๒๐๔ อาคาร
โลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ
ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑
ที่ประชุ มรั บทราบการขอเลื่ อน
การประชุมออกไปก่อน โดยได้
ประสานอธิ การดี แล้ ว ซึ่ งได้ ข้ อ
สรุ ป ว่ า ให้ เ ลื่ อ นการประชุ ม
ออกไปเป็นช่วงเดือนกุมภาพันธ์
๒๕๖๒
๑๐/๒๕๖๑ ที่ ประชุ มเห็ นชอบให้ จั ดกิ จกรรม
Npru chanel ผ่ านทางที วี ของ
มหาวิ ทยาลั ยทั่ วมหาวิ ทยาลั ย
เกี่ยวกับด้านสุขภาพ และความรู้ทั่วไป
โดยมอบอาจารย์ ดร.วันเพ็ญ แสงทอง
พิ นิ จ และผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.
พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์ ดาเนินการ
๑๐/๒๕๖๑ ที่ ป ระชุ ม มอบอาจารย์ ธี ร ศั ก ดิ์
ลี ล ะ พั ฒ น า น า ร ะ เ บี ย บ
จรรยาบรรณอาจารย์ ผู้ ส อน
เข้าที่ประชุมด้วย
๑๐/๒๕๖๑ รั บทราบข้ อมู ลเกี่ ยวกั บการใช้
จ่ า ยเงิ น อุ ด หนุ น ของพนั ก งาน
มหาวิทยาลัย ๑.๕ สายสนับสนุน
และ ๑.๗ สายวิชาการ
ในการนี้ มอบประธานหา
หลั กฐานการจ่ ายเงิ น ๐.๒ ของ
มหาวิทยาลัยที่ได้ดาเนินการไปแล้ว

การดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ดาเนินการชี้แจงเพื่อรับทราบข้อมู ล
การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ เชิญชวน
สมัครเป็นสมาชิก และคัดเลือกตัวแทน
เป็ น กรรมการการจั ด ตั้ ง สหกรณ์
ออมทรั พ ย์ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครปฐมแล้ว ในการประชุมอาจารย์
ข้ า ราชการในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
พนักงานมหาวิทยาลั ยสายสนับสนุน
พนั ก งานราชการ ลู ก จ้ า งประจ า
ลู กจ้ างมหาวิ ทยาลั ย และลู ก จ้ า ง
ชั่ ว คราว เมื่ อ วั น ที่ ๓ มกราคม
๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว

ที่ประชุมให้ชะลอไว้ก่อน

- ประธานสภา
คณาจารย์และ
ข้าราชการ
- ผศ.ดร.พิมสุภาว์
จันทนะโสตถิ์

อยู่ระหว่างดาเนินการ

อาจารย์ธีรศักดิ์
ลีละพัฒนา

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ

๖
เรื่องที่

๖

๗

ครั้งที่

มติที่ประชุม

และหลั กเกณฑ์ การขึ้ นเงิ นเดื อน
เพื่ อส่ ง เอกสารไปยั งที่ ป ระชุ ม
ประธานสภาคณาจารย์ และ
ข้ า ราชการแห่ งประเทศไทย
(ทปสท.) ทั้ งนี้ ประธานขอ
รายละเอียดในการขอหลั กฐานที่
ชัดเจนก่อนว่าต้องการข้อมูลด้าน
ใดหากได้รับแบบฟอร์มที่ชัดเจน
แล้วจะสามารถดาเนินการได้
๗/๒๕๖๑ การประเมิ นภาระงานของ
มหาวิทยาลัย โดยมีประเด็นว่าเกณฑ์
การประเมินภาระงานยังไม่สอดคล้อง
กับนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงขอ
เสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเกณฑ์
การประเมิ นภาระงานให้ อาจารย์
ผู้ สอน และอาจารย์ ที่สร้างบัณฑิ ต
นักปฏิบัติมีความเหมาะสมมากกว่า
นี้ ซึ่งไม่ควรมุ่งเน้นในเรื่องงานวิจัย
มากเกินไป ทั้งนี้เพื่อสร้างขวัญและ
กาลังใจให้อาจารย์ด้วย
๗/๒๕๖๑ การประเมินประสิ ทธิ ภาพของการ
จั ด กิ จกรรม และการควบคุ ม
งบประมาณการจั ดประชุ มหรื อ
ฝึ ก อบรม เนื่ อ งจากเห็ นว่ า จะ
ประหยัดงบประมาณมากขึ้น และให้
เน้นเรื่องการศึกษาดูงานเฉพาะงานที่
ตรงตามความต้ องการและศาสตร์
ของสาขาวิชาเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า
มากขึ้ น ทั้ ง นี้ จึ ง อยากเสนอให้
มหาวิ ทยาลั ยทบทวนการประเมิ น
ประสิ ทธิ ภาพของการจั ดกิ จกรรม
และการควบคุมงบประมาณการจัด
ประชุมหรือฝึกอบรม

การดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

อยู่ระหว่างดาเนินการ
เสนอขอให้มหาวิทยาลัยทบทวนเกณฑ์
การประเมินภาระงาน
- ที่ประชุมมีมติให้ทาบันทึกข้อความ
เรื่องทบทวนเกณฑ์การประเมิน ภาระ
งานยั งไม่ สอดคล้ องกั บนโยบายของ
มหาวิทยาลัย แจ้งมหาวิทยาลัยนาเข้า
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลั ย และสภามหาวิทยาลั ย
เพื่ อแก้ ไขภาระงานให้ สอดคล้ องกั บ
การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ
อยู่ระหว่างดาเนินการเพื่ อนาเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวน

ประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ

ประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ

๗
มติที่ประชุม

รั บทราบรายงานการติ ดตามผลการด าเนิ นงานตามมติ ที่ ประชุ มสภาคณาจารย์ และ

ข้าราชการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
๓.๒ โครงการศึกษาดูงาน“ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง”
ประธานน าเสนอโครงการศึ ก ษาดู ง าน “ศาสตร์ พ ระราชา สู่ ก ารพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยขอเปลี่ยนแปลงกาหนดการจากเดิม เป็นวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์
- ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
๒. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๔ กาหนดให้สภาคณาจารย์และข้าราชการมีหน้าที่ในการ ๑) ให้คาปรึกษาและ
ข้อเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยต่ออธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย
๒) แสวงหาแนวทางร่วมกันเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่
ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ๓) พิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดี
หรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย ๔) เรียกประชุมคณาจารย์และข้าราชการเพื่อพิจารณากิ จกรรมของ
มหาวิทยาลัย และนาเสนอความคิดเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม
๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดโครงการศึกษาดูงาน “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ในเขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย เพื่อนามาเป็นแนวทางการดาเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ที่ ๓ (Reprofile) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อันเป็นการตอบสนองต่อนโยบายนวัตกรรม
เกษตรและอาหารปลอดภัย การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการยกระดับคุณภาพชี วิตของผู้สูงอายุสอดคล้องกับ
การก้าวเดินตามแนวทางของพระบรมราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อศึกษาดูงานการดาเนินงานของโครงการต่างๆ ตามศาสตร์พระราชา ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์
๓.๒ เพื่อศึกษาดูงานการดาเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ และศูนย์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพวิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
๔. กลุ่มเป้าหมาย
๔.๑ กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๔.๒ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่

จานวน ๖ คน
จานวน ๑๐ คน
รวม ๑๖ คน

๘
๕. ระยะเวลา
วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
๖. สถานที่ดาเนินการ
๖.๑ ศึกษาดูงานการดาเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ และศูนย์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพวิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
๖.๒ ศึกษาธรรมชาติอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า และชมโรงเรียนการเมืองการทหาร สานัก
อานาจรัฐ ปืนต่อสู้ทางอากาศ
๖.๓ ศึกษาเยี่ยมชมการผลิตผักไฮโดรโปนิกส์เป็นการปลูกผักโดยไม่ใช้ดิน และรับฟังบรรยายสรุป
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรอาเภอเขาค้อ และชิมข้าวไร่ลืมผัว
๖.๔ ศึกษาเยี่ยมชมแปลงปลูกกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าและแปลงเกษตรผสมผสาน ณ ไร่กาแฟ
จ่านรินทร์
๖.๕ ศึกษาเยี่ยมชมพระตาหนักเขาค้อ สร้างน้อมเกล้า ถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สาหรับใช้ประทับแรมในโอกาสที่พระองค์ท่านเสด็จฯ มาทรงเยี่ยมงานในโครงการพระราชดาริ และทรงเยี่ยม
ราษฏรในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง
๖.๖ ศึกษาเยี่ยมชมไร่ทิพย์เสาวรสและไร่พริกไทยลุงประมาณ เป็นไร่เกษตรผสมผสาน
๖.๗ ศึกษาศูนย์เรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านพลังงานทดแทน โครงการพัฒนา
ลุ่มน้าเข็ก อันเนื่องมาจากพระราชดาริ และทุ่งกังหันลมเขาค้อ
๖.๘ ศึกษาเยี่ยมชมไร่กานันจุล
๖.๙ ศึกษาศูนย์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านบึงนาจาน อาเภอศรีเทพ และชมอุทยาน
ประวัติศาสตร์ศรีเทพ เป็นโบราณสถานสาคัญที่สุดที่น่าสนใจศึกษาหาความรู้มากที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัด
เพชรบูรณ์ ได้รับรางวัล Thailand Tourism Award ประจาปี ๒๕๔๓ ประเภทแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมโบราณสถานยอดเยี่ยม
๗. งบประมาณดาเนินการจาก เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
จานวนรวมทั้งสิ้น ๑๑๘,๖๔๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
จานวนเงิน
รายการ
(บาท)
๑ ค่าเช่าที่พักคู่ จานวน ๙ ห้อง ๆ ละ ๑,๘๐๐ บาท/คืน จานวน ๔ คืน
๖๔,๘๐๐.(๑,๘๐๐ x ๙ x ๔ คืน) เป็นเงิน
๒ ค่าอาหาร จานวน ๑๖ คน คนละ ๔๐๐ บาท จานวน ๔ วัน (๑๖ x ๔๐๐ x ๔) เป็นเงิน
๒๕,๖๐๐.๓ ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ เจ้าหน้าที่ จานวน ๑๖ คน คนละ ๒๔๐ บาท ๑ วัน
๓,๘๔๐.(๑๖ x ๒๔๐ x ๑) เป็นเงิน

๙
จานวนเงิน
(บาท)
๔ ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ จานวน ๒ คน คนละ ๒๔๐ บาท ๕ วัน (๒ x ๒๔๐ x
๒,๔๐๐.๕) เป็นเงิน
๕ ค่าน้ามันเชื้อเพลิง จานวน ๒ คันๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท (๒ x ๑๐,๐๐๐ ) เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.๖ ค่าของที่ระลึก จานวน ๒ ชิ้น ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท
๒,๐๐๐.รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๘,๖๔๐.หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายขอถัวเฉลี่ยจ่ายตามจริงทุกรายการ
รายการ

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. แนวทางการนาศาสตร์พระราชามาใช้ในแผนการดาเนินงาน Reprofile ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม และการบูรณาการสู่การจัดการแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
๒. นาความรู้ที่ได้จากการศึกษาศาสตร์พระราชา ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ใน
การดารงชีวิตทั้งก่อนและหลังเกษียณอายุราชการ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
ประธานแจ้ งมติ การประชุ มสภามหาวิทยาลั ยราชภั ฏนครปฐม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมหลานหลวง โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร
ให้ที่ประชุมทราบ โดยสรุปสาระสาคัญไว้ดังนี้
๑. รับทราบผลการดาเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
๒. รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ถึงครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑
๓. รับทราบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๔. รับทราบคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๑ เรื่อง การ
แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๕. รับทราบรายงานผลการดาเนินงานการขอตาแหน่งทางวิชาการ ประจาปี ๒๕๖๑
๖. รับทราบรายงานสถานะผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ประจาปี ๒๕๖๑
๗. อนุมัติให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจาเดือนธันวาคม
๒๕๖๑ จานวน ๒๘ คน ดังนี้

๑๐
ระดับปริญญาตรี
รวม
ภาคปกติ
กศ.พป.
วิทยาศาสตรบัณฑิต
๘
๘
ศิลปศาสตรบัณฑิต
๑
๑
บริหารธุรกิจบัณฑิต
๘
๘
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
๕
๑
๖
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
๒
๒
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
๓
๓
รวม
๑๙
๙
๒๘
๘. อนุมัติให้ปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา จานวน ๑๓ คน ดังนี้
๑) ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จานวน ๑ คน
๒) ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จานวน ๑ คน
๓) ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จานวน ๑๑ คน
๙. อนุมัติแก้ไขปีพุทธศักราชหน้าปกหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการปรับปรุง
หลักสูตร จานวน ๑๕ หลักสูตร ดังนี้
หลักสูตร

ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

ข้อมูลหลักสูตร
เดิม
แก้ไขเป็น
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรปรับปรุง
การอาหาร
พ.ศ. ๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๙
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๙
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๙
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๙
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๕ ปี)
หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๙
พ.ศ. ๒๕๖๐
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๕ ปี)
หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๙
พ.ศ. ๒๕๖๐
นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๙
พ.ศ. ๒๕๖๐
หลักสูตร

๑๑
ลาดับ
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

ข้อมูลหลักสูตร
เดิม
แก้ไขเป็น
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๙
พ.ศ. ๒๕๖๐
ศิ ล ปศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าบรรณรั กษศาสตร์ และ หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรปรับปรุง
สารสนเทศศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๙
พ.ศ. ๒๕๖๐
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (๕ ปี)
หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๙
พ.ศ. ๒๕๖๐
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
หลักสูตรใหม่
หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๙
พ.ศ. ๒๕๖๐
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
หลักสูตรใหม่
หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๙
พ.ศ. ๒๕๖๐
วิทยาศาสตรบั ณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรปรับปรุง
อุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๕๙
พ.ศ. ๒๕๖๐
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๙
พ.ศ. ๒๕๖๐
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอาหาร
หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๙
พ.ศ. ๒๕๖๐
หลักสูตร

๑๐. อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและปรับคุณสมบัติหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
อาจารย์ประจาหลักสูตรเดิม
อาจารย์ประจาหลักสูตรใหม่
หมายเหตุ
ผศ.วิรัติ
จันทรทรัพย์
อาจารย์ศรัณยา จังโส
ผศ.วิรัตน์ จันทรทรัพย์
ลาออกจากราชการ
อาจารย์กมลพร สวนทอง
ผศ.กมลพร
สวนทอง
อาจารย์กมล สวนทอง ได้รับการ
อนุมัติแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ชว่ ย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐
อาจารย์ปิยวรรณ ธรรมบารุง
อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ ธรรมบารุง อาจารย์ปิยวรรณ ธรรมบารุง สาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการการ
จัดการอุตสาหกรรมบริการและการ
ท่องเที่ยวจากมหาวิทยาลัยศิลปากร

๑๒
ทั้งนี้ การปรับปรุงแก้ไขเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
๑๑. เลื อกรองศาสตราจารย์ ดร.ขนิ ษฐา นันทบุตร เป็ นกรรมการสภาวิ ชาการ
(แทนตาแหน่งที่ว่าง)
๑๒. แต่งตั้งพลเอก พอพล มณีรินทร์ เป็นกรรมการส่ งเสริมกิจการมหาวิทยาลั ย
(แทนตาแหน่งที่ว่าง)
๑๓. ให้ ความเห็ นชอบระเบียบมหาวิทยาลั ย ราชภัฏ นครปฐมว่าด้วยการให้ ทุน
สนับสนุนการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณวุฒิ ทางการศึกษาและการฝึกอบรมแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๔. ให้ความเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยเครื่องแบบ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๕. อนุมัติแต่งตั้งบุคลากรมหาวิทยาลัยให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ จานวน ๖ ราย
ดังนี้
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์ พึ่งรัตนา ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑
๒) อาจารย์ ดร.ยงยุทธ ฮิ้นเจริญ ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
ครุศาสตร์ อนุสาขาวิชาพลศึกษา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
๓) อาจารย์ บัญชา หิ รัญสิ งห์ ดารงต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า อนุสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑
๔) อาจารย์ ดร.สมปอง ทองงามดี ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
เคมีวิเคราะห์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
๕) อาจารย์ ดร.พุ ฒิ ยา รั ตนศิ ริ วั ฒ น์ ด ารงต าแหน่ งผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร อนุสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
๖) อาจารย์ ดร.ธนั ญญา เสาวภาคย์ ด ารงต าแหน่ งผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
สาขาวิชาวิทยาการพอลิเมอร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑
มติที่ประชุม
รั บ ทราบมติ ก ารประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม ครั้ งที่ ๑/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒
๔.๒ มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๑
ประธานแจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่
๑๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้ องประชุมสภามหาวิทยาลั ย อาคารเฉลิมพระเกียรติ
๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ให้ที่ประชุมทราบ โดยสรุปสาระสาคัญไว้ดังนี้
๑. รั บ ทราบรายงานผลการดาเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริห าร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

๑๓
๒. รั บทราบรายงานการติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๙ – ๑๖/๒๕๖๑
๓. รับทราบการจัดสรรเงินเข้ากองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ จานวน ๒๓,๗๐๕,๕๔๙ บาท (ยี่สิบสามล้านเจ็ดแสนห้าพันห้าร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน) ทั้งนี้
มอบงานบริหารทรัพยากรบุคคล และงานการเงินและบัญชี ดาเนินการนาเงินที่ได้รับจัดสรรเข้ากองทุน
พนักงานมหาวิทยาลัย
๔. รั บ ทราบรายงานวิจัยสถาบัน เรื่อง ความสุ ขในการทางานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ทั้งนี้ สามารถติดตามผลการวิจัยได้ที่เว็บไซต์
ของกองนโยบายและแผน
ประธานมอบผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ส มหมาย เปี ย ถนอม น าผลการวิ จั ย มา
ปรับปรุงและพัฒนาแผนการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ ต่อไป เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรมีความสุขในการทางานมากยิ่งขึ้น
๕. รับทราบผลการดาเนินงานมติที่ประชุมคณะกรรมการกาหนดนโยบายการเพิ่ม
อันดับ Webmetrics ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐
กัน ยายน ๒๕๖๑ และมติที่ประชุมในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
โดยขอให้หน่วยงานดาเนินการ ดังนี้
๑) ให้ ค ณะ สาขาวิ ช า ส านั ก /สถาบั น ที่ ยั ง ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง เว็ บ ไซต์
ไม่เรียบร้อย ดาเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตรงตามเกณฑ์และให้รองรับภาษาอังกฤษให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒) ให้ ค ณะ ส านั ก /สถาบั น เพิ่ มจ านวนเว็ บ เพจ และจ านวนไฟล์ ขั้ น ๑๐
เปอร์เซ็นต์ จากผลที่ทาได้ในปัจจุบัน โดยให้รายงานผลการดาเนินงานมายังสานักคอมพิวเตอร์เป็นรายไตรมาส
เริ่มรายงานครั้งแรกวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒
๓) ให้สถาบันวิจัยและพัฒนา และสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นา
ข้อมูลเก่าเข้าระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (DSpace) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และให้
จัดทาเป็นประกาศในการนาข้อมูลใหม่เข้าระบบ พร้อมทั้งจัดทาแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้งานระบบ
และเป้าหมายระยะยาวเพื่อนาเสนอคณะกรรมการกาหนดนโยบายการเพิ่มอันดับ Webometrics ในการ
ประชุมครั้งถัดไป
๔) ให้สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนนาข้อมูลเข้าระบบ e-Book และ
แจ้งผลการดาเนินงานให้สานักคอมพิวเตอร์ทราบเป็นรายภาคการศึกษา
๕) ให้คณะ สาขาวิชา สานัก/สถาบัน ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของมหาวิทยาลัย
ผ่าน Facebook สัปดาห์ละ ๑๐ โพสต์

๑๔
๖. รับทราบรายงานผลการดาเนินงานกิจกรรมคาราวานความดีเสริมสร้างวิถี
พอเพีย งสู่ การพัฒ นาชีวิตและชุมชนต้น แบบตามศาสตร์พระราชา เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุม อาคารสิริวรปัญญา
๗. รับทราบรายงานผลการดาเนินงานกิจกรรมการร่วมขบวนแห่ผ้าห่มองค์พระ
ปฐมเจดีย์ งานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ประจาปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณ
องค์พระปฐมเจดีย์
๘. รับทราบกาหนดการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจาปี ๒๕๖๑
“ลอยกระทงเริงรื่น สุขสดชื่นวิถี (วัด) วัฒนธรรมไทย” ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณศาลา
เฟื่องฟ้ารมณีย์ และริมสระมรกต ทั้งนี้ ขอเชิญคณะผู้บริหารเข้าร่วมงานในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
๙. รับทราบกาหนดการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ประจาปี ๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดี
ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ช่วงเย็น ณ สนามฟุตบอล
๑๐. รับทราบกาหนดการจัดแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ดังนี้
๑) กีฬาคณะ “ดอกเฟื่องฟ้าเกมส์” ในระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
โดยคณะวิทยาการจัดการเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน
๒) กีฬา พ.จ.น.ก. บุคลากรสัมพันธ์ ครั้งที่ ๔๐ ในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
๓) กีฬา พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ “ตาลโตนดเกมส์ ” ครั้งที่ ๔๑ ในระหว่างวันที่
๑๙ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
๔) กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๖ “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์ ”
ในระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน
๑๑. รับทราบสาระสาคัญจากการเข้าร่วมประชุมการซักซ้อมการประเมินโครงการ
ประชารัฐ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๑๒. ให้ความเห็นชอบการจัดสรรกรอบอัตรากาลังและหลักเกณฑ์การคัดเลือก
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน จานวน ๓๓ อัตรา ตามที่เสนอ
ทั้งนี้ มอบผู้อานวยกรสานักงานอธิการบดีประสานหน่วยงานเพื่อดาเนินการ
ประกาศรับสมัครและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนต่อไป
๑๓. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการให้
เช่าพื้นที่และทรัพย์สิน พ.ศ. ........ ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ให้นาเสนอคณะทางานร่างกฎหมาย คณะอนุกรรมการ
ด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามลาดับ
๑๔. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการใช้
และการควบคุมรถยนต์ พ.ศ. ....... ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ให้นาเสนอคณะทางานร่างกฎหมาย คณะอนุกรรมการ
ด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามลาดับ

๑๕
๑๕. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารที่พักอาศัยของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการจัดบุคลากรเข้าพักอาศัยใน
บ้ า นพั ก คนงานของมหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. ....... ตามที่ เ สนอ ทั้ ง นี้ ให้ น าเสนอประกาศให้ ป ระธาน
คณะกรรมการบริหารที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมลงนาม
๑๖. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารที่พักอาศัยของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการจัดบุคลากรเข้าพักอาศัยใน
อาคารชุดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...... ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ให้นาเสนอประกาศให้ประธานคณะกรรมการ
บริหารที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมลงนาม
๑๗. ให้ ค วามเห็ น ชอบ (ร่ า ง) ประกาศคณะกรรมการบริ ห ารที่ พั ก อาศั ย ของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการจัดบุคลากรเข้าพักอาศัยใน
การบ้านพักของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...... ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ให้นาเสนอประกาศให้ประธานคณะกรรมการ
บริหารที่พักของบุคลกรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
๑๘. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลั ยราชภัฏนครปฐม เรื่อง อัตรา
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นในที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ........ ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ให้นาเสนอ
ประกาศให้อธิการบดีลงนาม และนาแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบ
๑๙. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการให้
ทุนสนับสนุนการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษาและการฝึกอบรมแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ......... ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ให้นาเสนอคณะทางานร่างกฎหมาย และคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของ
สภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามลาดับ
๒๐. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยศูนย์รับ
สมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี พ.ศ. ........ ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ให้นาเสนอคณะอนุกรรมการด้าน
กฎหมายของสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามลาดับ
๒๑. ให้ความเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลั ยราชภัฏนครปฐม
ว่าด้วยการให้บริหารทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ พ.ศ. ....... โดยให้ปรับปรุงแก้ไจตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ
ทั้ งนี้ มอบนิ ติ กรเชิ ญ ผู้ เกี่ ย วข้ องประชุ ม หารื อเพื่ อก าหนดแนวทางในการ
ดาเนิ นการให้ มีความเหมาะสมและชัดเจนมากยิ่ งขึ้น และปรับปรุงรายละเอียดนาเสนอคณะทางานร่าง
กฎหมาย คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามลาดับ
๒๒. ขอเชิญชวนคณะผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “อุ่นไอรัก คลายความ
หนาว สายธารแห่งรัตนโกสินทร์” ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ สามารถ
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ศาลากลางจังหวัดนครปฐม หรือเว็บไซต์ http://bileregis2018.moi.go.th

๑๖
ในการนี้ ประธานมอบคณบดีประชาสัมพันธ์กิจกรรมไปยังสาขาวิชา และมอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์การุณย์ ด่านประดิษฐ์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ในวันดังกล่าว
๒๓. ขอเชิญคณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สัมพันธ์ ครั้งที่ ๓๐ “ทวารวดีศรีสาธิตเกมส์” ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ สนามฟุตบอล
โดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน
มติที่ประชุม

รับทราบมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๑

๔.๓ รายงานผลการประชุมโครงการเสวนา ๒๐ ปี เหลียวหลังแลหน้า เงินเดือนและ
สวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ตามบันทึกข้อความสานักงานอธิการบดี ที่ ๑๕๙๗๘
ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ตามที่อาจารย์ ดร.ธีรวุธ ธาดาตันติโชค กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ได้เข้าร่วมโครงการ “เสวนา ๒๐ ปี เหลียวหลังแลหน้า เงินเดือนและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย”
ในประเด็นเหลียวข้างมองเพื่อน ๑.๕, ๑.๗ ทาได้จริง ทาอย่างไร และประเด็นเงินเดือนและสวัสดิการของ
พนักงานมหาวิทยาลัย
ในการนี้ ได้ ส รุ ปสาระส าคั ญ ที่ ไ ด้ รั บ จากการประชุ ม เกี่ ย วกั บ ความเป็ น มาว่ า
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๒ ได้มีมติโดยอนุมัติในหลักการให้มหาวิทยาลัยของรัฐจ้างลูกจ้างใน
ลั ก ษณะการจ้ า งพิ เ ศษมี ว าระการจ้ า งที่ ก าหนดเวลาชั ด เจนแทนการบรรจุ ข้ า ราชการใหม่ แ ละให้
ทบวงมหาวิทยาลัยร่วมกับกระทรวงการคลัง สานักงบประมาณและสานักงาน ก.พ. พิจารณาจัดทาโครงการ
สร้างบัญชีอัตราค่าจ้างระบบค่าตอบแทนตามผลงาน รวมทั้งพิจารณากาหนดวิธีการสิทธิประโยชน์เกื้อกูลและ
สวัสดิการโดยให้สานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับพนักงานตามสัญญาจ้างในอัตรา
ข้ าราชการไปพลางก่ อ น แต่ ทบวงมหาวิ ทยาลั ยไม่ เห็ น ด้ ว ยกั บ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี จึ งมี ห นั ง สื อลงวั น ที่
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๒ ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ให้คณะรัฐมนตรีทบทวนการอนุมัติจัดสรรงบประมาณเพื่อ
การจ้างบุคคลทดแทนอัตราข้าราชการโดยเหตุผลว่า จากการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการให้มหาวิทยาลัย
ของรัฐจ้างลูกจ้างแทนการบรรจุข้าราชการโดยพิจารณาจ้างผู้ว่างงานที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ
ในทางปฏิบัติน่าจะเป็นไปได้ยาก เนื่องจากอัตราจ้างในอัตราข้าราชการไม่จูงใจให้มาสมัคร ประกอบกับเป็นการ
จ้างชั่วคราวและไม่เปิดโอกาสให้สามารถเบิกค่าสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลเช่นข้าราชการ
จึงเสนอคณะรั ฐมนตรีให้มหาวิทยาลัยควรจะได้รับจั ดสรรงบประมาณในหมวดเงิน
อุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ตามอัตราว่างที่เกิดจากการเกษียณอายุราชการและโดยเหตุอื่นที่ว่างอยู่ในปัจจุบัน
และที่ จะว่ างต่ อไปและให้ ดาเนิ นการทบทวนอัตราค่ าจ้างบุคคลตามสั ญญาจ้างให้ สู งกว่าอัตราข้ าราชการ
โดยอัตราดังกล่าวให้รวมถึงสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลด้วย โดยอัตราค่าจ้างบุคลากร สาย ก ให้ค่าจ้างเพิ่ม
จากอัตราข้าราชการแรก บรรจุอีกร้อยละ ๗๐ และอัตราค่าจ้างบุคลากร สาย ข และสาย ค ให้ค่าจ้างเพิ่มจาก
อัตราข้าราชการแรก อีกร้ อยละ ๕๐ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๑ สิ งหาคม ๒๕๔๒ เห็ นชอบให้

๑๗
สานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับการจ้างบุคลากรตามสัญญาจ้างจนกว่า
มหาวิทยาลัยจะปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
กระทรวงการคลั ง โดยส านั กงบประมาณได้ จั ดสรรค่ าจ้ างพนั กงานมหาวิ ทยาลั ย
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อเป็นค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐมีตามมติ ครม. โดยบุคลากรสาย ก. จ้าง
ในอัตราข้าราชการบรรจุบวกด้วยอัตราเพิ่มอีกร้อยละ ๗๐ ของอัตราแรกบรรจุ (๑.๗) สาหรับบุคลากรสาย ข
และ ค จ้างในอัตราข้าราชการแรกบรรจุบวกด้วยอัตราเพิ่มอีกร้อยละ ๕๐ ของอัตราแรกบรรจุ (๑.๕) ดังนี้
สาหรับสายวิชาการ
ระดับปริญญาเอก ให้จ่ายค่าจ้างพนักงาน ๓๕,๗๐๐ บาทต่อเดือน ระดับปริญญาโท
ให้จ่ายค่าพนักงาน ๒๙,๗๕๐ บาท
สาหรับสายสนับสนุน
ระดับปริญญาเอก ให้จ่ายค่าจ้างพนักงาน ๓๑,๕๐๐ บาท ระดับปริญญาโท ให้จ่าย
ค่าจ้างพนักงาน ๒๖,๒๕๐ บาท ระดับปริญญาตรี ให้จ่ายค่าจ้างพนักงาน ๒๒,๕๐๐ บาท
จากเสวนาเชิ งวิ ชาการได้ ส ารวจอั ตราเงิ นเดื อนพนั กงานมหาวิ ทยาลั ยแรกบรรจุ
(เงิ น งบประมาณแผ่ น ดิ น ) ในแต่ ล ะมหาวิ ทยาลั ยของรั ฐมี การจ่ ายค่ าจ้ างไม่ เป็ นตามมติ คณะรั ฐ มนตรี
และมหาวิทยาลัยมีการหักเงินงบประมาณที่พนักงานมหาวิทยาลัยควรได้รับ
ยกตัวอย่างกรณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจ่ายค่าจ้างพนักงานอัตรา
แรกบรรจุ ไม่เป็นไปตามมติ ครม. และสานักงบประมาณ โดยให้พนักงานได้รับค่าจ้างจากมหาวิทยาลัย ดังนี้
สายวิชาการ ปริญญาเอก จ่ายค่าจ้างพนักงาน ๒๙,๔๐๐ บาท ปริญญาโท จ่ายค่าจ้างพนักงาน ๒๒,๗๕๐ บาท
สายสนับสนุน ปริญญาโท จ่ายค่าจ้างพนักงาน ๑๙,๕๐๐ บาท ปริญญาตรี จ่ายค่าพนักงาน ๑๘,๐๐๐ บาท
ในการเสวนาครั้งนี้ได้มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นครั้งแรกถึงมูลค่าความเสี ยหายอย่าง
ร้ายแรงต่อกลุ่ มพนั กงานมหาวิทยาลั ย สถิติการหักเงินงบประมาณพนักงานมหาวิทยาลั ยของรัฐ จากสถิติ
จานวนพนักงานมหาวิทยาลัยทุกสถาบัน ณ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ มีจานวนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
๔๖,๑๗๒ คน จานวนพนักงาน สายสนับสนุน ๕๗,๓๙๗ คน รวมทั้งสิ้ น ๑๐๓,๕๖๙ คน (ที่มา: ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา: สกอ.) ซึ่งมหาวิทยาลัยของรัฐได้หักเงินงบประมาณที่พนักงานควรได้รับโดยเฉลี่ย
ประมาณเดือนละ ๔,๐๐๐ บาท = ๑๐๓,๕๖๗ คน X ๔,๐๐๐ บาท = ๔๑๔,๒๗๖,๐๐๐ บาท/เดือน หรือคิดเป็น
หักเงินงบประมาณที่พนักงานควรได้รับต่อปี = ๔๑๔,๒๗๖,๐๐๐ บาท X ๑๒ เดือน = ๔,๙๗๑,๓๑๒,๐๐๐ บาท/ปี
หรือเกือบ ๕ พันล้านบาทต่อปี
ข้อเสนอมติที่ประชุมเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ๑.๕ / ๑.๗ และ
พิจารณาในแต่ละปี กระทรวงการคลัง โดยสานักงบประมาณได้จัดสรรค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย หมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป เพื่อเป็นค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ ในการเสวนาและการเรียกร้องคราวนี้ไม่มีผลกระทบ
การคลั งเพิ่มขึ้นจากรัฐบาลแต่อย่ างใด มติที่ประชุมให้ยื่นข้อเสนอต่อท่ านนายกรัฐมนตรีให้รับทราบข้อมูล
ให้สานักงบประมาณปรับเปลี่ยนการกาหนดค่าจ้างพนักงานจากเดิมที่อยู่ในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ให้ย้ายมา
เป็นหมวดเงินเดือนเช่นเดียวกับข้าราชการและโอนจ่ ายเงินเดือนตรงเข้าบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัยในอัตรา

๑๘
๑.๗ สาหรั บสายวิชาการ และอัตรา ๑.๕ ส าหรับพนักงานสายสนับสนุน ส าหรับสวัสดิการต่าง ๆ เพิ่มเติม
ให้ แต่ ละมหาวิ ทยาลั ยด าเนิ นการจากเงิ นรายได้ หรื ออื่ น ๆ โดยเป็ นไปตามระเบี ยบ ข้ อบั งคั บในแต่ ละ
มหาวิทยาลัยนั้น
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ประธานแจ้งว่าตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๖ วรรคท้าย กาหนดให้ “ประธานจะแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคนหนึ่งและผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ในการประชุมจานวนไม่เกินสองคนก็ได้” ในการนี้ เสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งเจ้าหน้าที่งานประชุม
และพิธีการจานวนหนึ่งคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มติที่ประชุม
ให้ ความเห็ นชอบแต่ งตั้ งเจ้ าหน้ าที่ งานประชุ มและพิ ธี การเป็ นผู้ ช่ วยเลขานุ การ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
๕.๒ การดาเนินการจัดประชุมสมาชิกผู้ก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม
ประธานแจ้งการดาเนินการจัดประชุมสมาชิกผู้ก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม โดยที่ประชุมได้มีข้อสรุปให้ดาเนินการ ดังนี้
๑) ท าหนั ง สื อ ขอเชิ ญประชุ มผู้ ป ระสงค์ เ ป็น สมาชิ กผู้ ก่อ ตั้ งสหกรณ์ ออมทรั พ ย์
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม ตามรายชื่ อ ที่ ไ ด้ แ จ้ ง ความประสงค์ ไ ว้ ตามที่ อ าจารย์ ดร.วั น เพ็ ญ
แสงทองพิ นิ จ และอาจารย์ ดร.หรรษา คล้ า ยจั น ทร์ พ งษ์ ได้ ชี้ แ จงการจั ด ตั้ ง สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมทราบ เมื่อการประชุมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานมหาวิทยาลั ย สายสนับสนุน ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และลู กจ้าง
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒
๒) ทาหนังสือเชิญนักวิชาการสหกรณ์จังหวัดนครปฐม เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
๓) ก าหนดการจั ดประชุม เพื่ อรั บ ทราบการจั ด ตั้ง สหกรณ์ แ ละเลื อกผู้ ป ระสงค์
เป็น กรรมการชุดจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลั ย ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ นี้ โดยเชิญอธิการบดี
เข้าร่วมการประชุมด้วย ซึ่งวัน เวลา และสถานที่ จะแจ้งให้ประชุมที่ทราบอีกครั้ง
มติที่ประชุม
ให้ ความเห็ นชอบการด าเนิ น การจั ด ประชุ ม สมาชิ ก ผู้ ก่ อ ตั้ ง สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

๑๙
๕.๓ การแก้ไ ขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม ว่า ด้วยสภาคณาจารย์แ ละ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อบังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยสภา
คณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามตารางเปรียบเทียบระหว่างร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย
สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. .......
ในการนี้ ที่ประชุมได้หารือเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีหลักการและเหตุผลในประเด็น สาคัญ
สื บ เนื่ อ งจากประธานคณะกรรมการสภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการโดยต าแหน่ ง ในกรณี ที่ ป ระธาน
คณะกรรมการสภาคณาจารย์ และข้ า ราชการลาออกก่ อนครบวาระทาให้ เกิ ด ปั ญหาในทางปฏิ บั ติ ว่ า
รองประธานสามารถทาหน้าที่แทนประธานและสามารถเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยแทนประธาน
คณะกรรมการสภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการได้ ห รื อ ไม่ นั้ น และเนื่ อ งจากมหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการมี ว าระการด ารงต าแหน่ ง คราวละ ๓ ปี ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้
การดาเนินงานของคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
จึงจาเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติม แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยคณะกรรมการสภาคณาจารย์
และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑
มติที่ประชุม
ให้ ความเห็ น ชอบการแก้ ไขข้ อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏนครปฐม ว่ าด้ วยสภา
คณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑
๕.๔ การแก้ไขเกณฑ์การประเมินภาระงาน
ประธานน าเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาการแก้ ไ ขเกณฑ์ ก ารประเมิ น ภาระงาน
เพื่อให้สอดคล้องกับการผลิตบัณฑิตบัณฑิตนักปฏิบัติและภาระงานสอนของอาจารย์
มติที่ประชุม
ให้ความเห็นชอบการแก้ไขเกณฑ์การประเมินภาระงานให้สอดคล้องกับการผลิต
บั ณ ฑิต นั ก ปฏิบั ติแ ละให้ อ อกค าสั่ งสภาคณาจารย์แ ละข้า ราชการ เรื่อ งแต่ งตั้ งคณะอนุก รรมการสภา
คณาจารย์และข้าราชการทบทวนเกณฑ์การประเมินภาระงาน
ระเบียบวาระที่ ๖
เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ ที่ประชุมรับทราบกาหนดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชั้น ๕
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
๖.๒ รับทราบการจัดสรรเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้ากองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย
และกองทุนบุคลากร ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยประธานแจ้งว่า จะเข้าร่วมประชุมกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยและกองทุน
บุคลากร ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ นี้ โดยจะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบข้อมูลอีกครั้ง

๒๐
มติที่ประชุม
รับทราบและเห็นชอบให้สภาคณาจารย์และข้าราชการเชิญบุคลากรเพื่อรับทราบ
นโยบายกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยและกองทุนบุคลากร โดยเชิญผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูล
๖.๓ รับทราบการรับจ่ายและฐานะทางการเงินบัญชีเงินสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
มติที่ประชุม

รับทราบ

๖.๔ รับทราบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ....... โดยสรุปสาระสาคัญไว้ดังนี้
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ......
หลักการ
โดยที่ เ ป็ น การสมควรแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐมว่ า ด้ ว ย
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เหตุผล
เนื่ อ งจากประธานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย เป็ น กรรมการ
สภามหาวิทยาลั ยโดยตาแหน่งในกรณีที่ประธานคณะกรรมการส่ งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยลาออกก่อน
ครบวาระทาให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติว่ารองประธานสามารถทาหน้าที่แทนประธานและสามารถเข้าร่วม
ประชุมสภามหาวิทยาลัยแทนประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้หรือไม่นั้น และเนื่องจาก
สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ ๓ ปี
มีผลตั้งแต่วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซึ่งครบวาระการดารงตาแหน่งในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ดังนั้น
เพื่อให้การดาเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
จึงจาเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมโดยการยกเลิ กความในข้อ ๗ และข้อ ๑๓ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๗.๕๕ น.
(นางภัทรานิษฐ์ บุญรักษาศิริพงษ์)
ผู้จดรายงานการประชุม

(อาจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

