
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 คล้ายจันทร์พงษ ์ กรรมการ 
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ ์ กรรมการ 
 ๕. อาจารย์ณัฐวรรธน์ สถิราวิวัฒน์ กรรมการ  
 ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อวยไชย อินทรสมบัติ กรรมการ 
 ๗. อาจารย์ ดร.ณัฐพัชญ์ ศรีราจันทร์ กรรมการ 
 ๘. นางศรีศรีสุดา มีอยู่เต็ม กรรมการ 
 ๙. นางฐิติรัตน์ ฟ้าเฟ่ืองวิทยากุล กรรมการ 
 ๑๐. อาจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๑. นางภัทรานิษฐ์ บุญรักษาศิริพงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. อาจารย์ ดร.นันท์นภัส นิยมทรัพย์ กรรมการ ติดราชการ 
๒. อาจารย์ ดร.พิบูลย์ มังกร กรรมการ ติดราชการ 
๓. อาจารย์ ดร.ณัฐวรรณ พุ่มดียิ่ง กรรมการ ติดราชการ 

เริ่มประชุม  เวลา ๑๕.๑๐ น. 

   ประธานกล่าวเปิดประชุม  และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้   

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑. รับทราบเรื่องหลักเกณฑ์การต่อสัญญาพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

 ๒. รับทราบส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมร่วมกับเครือข่าย
ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และองค์กรภาคีเครือข่าย ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๐ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยมีก าหนดการ ดังนี้ 
  ๑) วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒   
      - พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกาสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ณ ห้องประชุมปิ่นเกลียว อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์และหอประชุม 



๒ 
 

      - การเตรียมความพร้อมการร่วมงานและการประชุมเครือข่ายการจัดงาน            
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 เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ 
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 ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี ด้านอาคาร
สถานที่ ภูมิสถาปัตย์ และงานบ ารุงรักษาท่ีเกี่ยวข้อง ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ ๒๖/๒๕๖๒
ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่องแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี (เพ่ิมเติม) และค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ที่ ๙๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่องแต่งตั้งกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
(เพ่ิมเติม)    
 ๕. รับทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 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. รับทราบค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ ๗๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม 
๒๕๖๒ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างระดับคณะ ส านัก สถาบัน เพ่ือการจัดซื้อ     
จัดจ้างระดับคณะ ส านัก สถาบัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ลดความเสี่ยงและป้องกันข้อผิดพลาด         
ที่อาจเกิดขึ้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 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 
  ท าหน้าที่ ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างระดับคณะ ส านัก สถาบัน รวบรวมข้อมูล และ

สรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างแต่ละหน่วยงานให้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๑๒/๒๕๖๑ 

  ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ จ านวน ๑๕ หน้า เพ่ือรับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑           
เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมีข้อแก้ไข ดังนี้  

๑. หน้า ๑ ขอเพ่ิม อาจารย์ ดร.ณัฐพัชญ์  ศรีราจันทร์ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม 
๒. หน้า ๓ ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง ให้แก้ไขล าดับข้อใหม่ ทั้งหมด  

   ๓.  หน้า ๑๑ ข้อ ๑๘ แก้ไขค าผิด จาก “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรัย” เป็น “ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ศิริชัย” 
   ๔.  หน้า ๑๔ ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ ตัดข้อความซ้ า อาจารย์ ดร.หรรษา ออก 
   ๕.  หน้า ๑๔ ระเบียบวาระที่ ๕.๑ แก้ไขค าผิด จาก “กรรมกรสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ” เป็น “กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ” 
   ๖.  หน้า ๑๕ ระเบียบวาระที่  ๕.๑ แก้ไขข้อความ จาก “มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์” เป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลย์สงคราม จังหวัดพิษณุโลก” และแก้ไข
ค าผิด จาก “อาจารย์ธีระศักดิ์” เป็น “อาจารย์ธีรศักดิ์” 
 
 



๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
  ๓.๑  รายงานความคืบหน้าตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑  
         ประธานรายงานความคืบหน้าตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ               
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้  

๑) อยู่ระหว่างด าเนินการ 
เรื่องที ่ ครั้งที ่ มติที่ประชุม การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑ ๑๒/๒๕๖๑ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ
โครงการศึกษาดูงาน “ศาสตร์
พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๕ 
มกราคม  ๒๕๖๒ โดยอาจจะอยู่ใน
ช่ วงเวลาใกล้ เคี ยงกัน จึ งให้
กรรมการแจ้ งรายชื่ อการไป
ราชการด้วยและหลังการเข้าร่วม
ประชุมให้ร่วมศึกษาดูงานต่อด้วย 

น าเรื่องสืบเนื่องในการประชุม ครั้งที่ 
๑/๒๕๖๒ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๖๒ ในระเบียบวาระที่ ๓.๒ เรื่อง
สืบเนื่อง 
- ขอเปลี่ยนแปลงก าหนดการโครงการ
ศึกษาดูงาน“ศาสตร์พระราชา สู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” จากเดิมเป็นวันที่ 
๒๕ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 

ประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ 

๒ ๑๑/๒๕๖๑ ให้ความเห็นชอบผลการส ารวจ
การจัดตั้ งสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
โดยให้ด าเนินการดังนี้ 
     ๑. ท าหนังสือเชิญเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดนครปฐม 
มาจัดประชุมชี้แจงข้อมูลขั้นตอน
การจัดตั้งให้ผู้มีความประสงค์ทราบ 
และคัดเลือกกรรมการชุดตั้งต้น   
การจั ดตั้ งสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
๒. ท าหนังสือเชิญชวนเข้าร่วม
รับฟังการจัดตั้ งสหกรณ์ออม
ทรัพย์ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
นครปฐม ไปยั งคณะ ส านัก/
สถาบัน และหน่วยงาน และวาง
แฟ้มลงนามส าหรับผู้ มีความ
ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุม 

 
 
 
 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 

-ประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ 
-อาจารย์ ดร.หรรษา  
คล้ายจันทร์พงษ์ 



๕ 
 

เรื่องที ่ ครั้งที ่ มติที่ประชุม การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

       ๓. ประสานอาจารย์ ดร.หรรษา  
คล้ายจันทร์พงษ์  ร่วมด าเนินการ
จัดการประชุมการจัดตั้งสหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ในวันที่  ๒๔ ธันวาคม  
๒๕๖๑  ณ ห้องประชุม ๒๐๔ อาคาร   
โลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ 

ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ 
ที่ประชุมรับทราบการขอเลื่อน
การประชุมออกไปก่อน  โดยได้
ประสานอธิการดีแล้วซึ่งได้ข้อ
สรุ ปว่ า ให้ เลื่ อนการประชุ ม
ออกไปเป็นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ 

ด าเนินการชี้แจงเพ่ือรับทราบข้อมูล
การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ เชิญชวน
สมัครเป็นสมาชิก และคัดเลือกตัวแทน
เป็นกรรมการการจัดตั้ งสหกรณ์          
ออมทรัพย์มหาวิทยาลั ยราชภัฏ
นครปฐมแล้ว ในการประชุมอาจารย์ 
ข้ าราชการในสถาบันอุดมศึกษา 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
พนักงานราชการ ลู กจ้ างประจ า 
ลูกจ้ างมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง
ชั่ วคราว เมื่ อวั นที่  ๓ มกราคม  
๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว 

 

๓ ๑๐/๒๕๖๑ ที่ประชุมเห็นชอบให้จัดกิจกรรม 
Npru chanel ผ่านทางทีวีของ
มหาวิ ทยาลั ยทั่ วมหาวิ ทยาลั ย 
เกี่ยวกับด้านสุขภาพ และความรู้ทั่วไป 
โดยมอบอาจารย์ ดร.วันเพ็ญ แสงทอง
พินิจ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.          
พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์ ด าเนินการ 

ที่ประชุมให้ชะลอไว้ก่อน - ประธานสภา
คณาจารย์และ
ข้าราชการ 
- ผศ.ดร.พิมสุภาว์          
จันทนะโสตถิ์ 

๔ ๑๐/๒๕๖๑ ที่ประชุมมอบอาจารย์ธีรศักดิ์          
ลี ล ะ พั ฒ น า  น า ร ะ เ บี ย บ
จรรยาบรรณอาจารย์ผู้ สอน               
เข้าที่ประชุมด้วย 

อยู่ระหว่างด าเนินการ อาจารย์ธีรศักดิ์  
ลีละพัฒนา 

๕ ๑๐/๒๕๖๑ รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการใช้
จ่ ายเงินอุดหนุนของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ๑.๕ สายสนับสนุน 
และ ๑.๗ สายวิชาการ 
     ในการนี้  มอบประธานหา
หลักฐานการจ่ายเงิน ๐.๒ ของ 
มหาวิทยาลัยที่ได้ด าเนินการไปแล้ว 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการ ประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ 



๖ 
 

เรื่องที ่ ครั้งที ่ มติที่ประชุม การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

  และหลักเกณฑ์การข้ึนเงินเดือน 
เพ่ือส่ งเอกสารไปยั งที่ประชุม
ประธานสภาคณาจารย์ และ
ข้ าราชการแห่ งประเทศไทย 
(ทปสท. )  ทั้ งนี้  ประธานขอ
รายละเอียดในการขอหลักฐานที่
ชัดเจนก่อนว่าต้องการข้อมูลด้าน
ใดหากได้รับแบบฟอร์มที่ชัดเจน
แล้วจะสามารถด าเนินการได้ 

  

๖ ๗/๒๕๖๑ การประเมิ นภาระงานของ
มหาวิทยาลัย โดยมีประเด็นว่าเกณฑ์
การประเมินภาระงานยังไม่สอดคล้อง
กับนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงขอ
เสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเกณฑ์
การประเมินภาระงานให้อาจารย์
ผู้สอน และอาจารย์ที่สร้างบัณฑิต
นักปฏิบัติมีความเหมาะสมมากกว่า
นี้ ซึ่งไม่ควรมุ่งเน้นในเรื่องงานวิจัย
มากเกินไป ทั้งนี้เพ่ือสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้อาจารย์ด้วย 

อยู่ระหว่างด าเนินการ  
เสนอขอให้มหาวิทยาลัยทบทวนเกณฑ์
การประเมินภาระงาน 
- ที่ประชุมมีมติให้ท าบันทึกข้อความ 
เรื่องทบทวนเกณฑ์การประเมิน ภาระ
งานยังไม่สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย แจ้งมหาวิทยาลัยน าเข้า
ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ หาร
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือแก้ไขภาระงานให้สอดคล้องกับ
การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ 

ประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ 

๗ ๗/๒๕๖๑ การประเมินประสิทธิภาพของการ
จั ดกิ จกรรม และการควบคุ ม
งบประมาณการจัดประชุมหรือ
ฝึ กอบรม เนื่ องจากเห็ นว่ าจะ
ประหยัดงบประมาณมากขึ้น และให้
เน้นเรื่องการศึกษาดูงานเฉพาะงานที่
ตรงตามความต้องการและศาสตร์
ของสาขาวิชาเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า
มากขึ้ นทั้ งนี้ จึ งอยากเสนอให้
มหาวิทยาลัยทบทวนการประเมิน
ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรม 
และการควบคุมงบประมาณการจัด
ประชุมหรือฝึกอบรม 

อยู่ระหว่างด าเนินการเพ่ือน าเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวน 

ประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ 
 
 



๗ 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และ

ข้าราชการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑  

  ๓.๒  โครงการศึกษาดูงาน“ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง”     
   ประธานน าเสนอโครงการศึกษาดูงาน “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน          
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยขอเปลี่ยนแปลงก าหนดการจากเดิม เป็นวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์  
- ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ  สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๔ ก าหนดให้สภาคณาจารย์และข้าราชการมีหน้าที่ในการ ๑) ให้ค าปรึกษาและ
ข้อเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยต่ออธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย   
๒) แสวงหาแนวทางร่วมกันเพ่ือส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ 
ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ๓) พิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่อธิการบดี 
หรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย ๔) เรียกประชุมคณาจารย์และข้าราชการเพ่ือพิจารณากิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย และน าเสนอความคิดเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย 
 ในคราวประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม 
๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดโครงการศึกษาดูงาน “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือของประเทศไทย เพ่ือน ามาเป็นแนวทางการด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ที่ ๓ (Reprofile) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อันเป็นการตอบสนองต่อนโยบายนวัตกรรม
เกษตรและอาหารปลอดภัย การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุสอดคล้องกับ
การก้าวเดินตามแนวทางของพระบรมราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือศึกษาดูงานการด าเนินงานของโครงการต่างๆ ตามศาสตร์พระราชา ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ๓.๒ เพ่ือศึกษาดูงานการด าเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ และศูนย์ความหลากหลาย             
ทางชีวภาพวิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  

๔. กลุ่มเป้าหมาย   
 ๔.๑ กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ   จ านวน     ๖    คน 

๔.๒ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่      จ านวน   ๑๐   คน 
                  รวม      ๑๖   คน 
 

 



๘ 
 

๕. ระยะเวลา 
 วันที่  ๒๕ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

๖. สถานที่ด าเนินการ 
 ๖.๑  ศึกษาดูงานการด าเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ และศูนย์ความหลากหลาย             
ทางชีวภาพวิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
 ๖.๒ ศึกษาธรรมชาติอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า และชมโรงเรียนการเมืองการทหาร ส านัก
อ านาจรัฐ ปืนต่อสู้ทางอากาศ 
 ๖.๓  ศึกษาเยี่ยมชมการผลิตผักไฮโดรโปนิกส์เป็นการปลูกผักโดยไม่ใช้ดิน และรับฟังบรรยายสรุป              
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรอ าเภอเขาค้อ และชิมข้าวไร่ลืมผัว 
 ๖.๔ ศึกษาเยี่ยมชมแปลงปลูกกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าและแปลงเกษตรผสมผสาน ณ ไร่กาแฟ           
จ่านรินทร์ 

๖.๕ ศึกษาเยี่ยมชมพระต าหนักเขาค้อ สร้างน้อมเกล้า ถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ส าหรับใช้ประทับแรมในโอกาสที่พระองค์ท่านเสด็จฯ มาทรงเยี่ยมงานในโครงการพระราชด าริ และทรงเยี่ยม
ราษฏรในพ้ืนที่และจังหวัดใกล้เคียง 
 ๖.๖  ศึกษาเยี่ยมชมไร่ทิพย์เสาวรสและไร่พริกไทยลุงประมาณ เป็นไร่เกษตรผสมผสาน 

๖.๗  ศึกษาศูนย์เรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านพลังงานทดแทน โครงการพัฒนา
ลุ่มน้ าเข็ก อันเนื่องมาจากพระราชด าริ และทุ่งกังหันลมเขาค้อ  

๖.๘  ศึกษาเยี่ยมชมไร่ก านันจุล  
๖.๙  ศึกษาศูนย์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านบึงนาจาน อ าเภอศรีเทพ และชมอุทยาน

ประวัติศาสตร์ศรีเทพ เป็นโบราณสถานส าคัญที่สุดที่น่าสนใจศึกษาหาความรู้มากที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัด
เพชรบูรณ์ ได้รับรางวัล Thailand Tourism Award ประจ าปี ๒๕๔๓ ประเภทแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมโบราณสถานยอดเยี่ยม  

๗. งบประมาณด าเนินการจาก  เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  
จ านวนรวมทั้งสิ้น  ๑๑๘,๖๔๐  บาท  (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 

รายการ 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
๑ ค่าเช่าที่พักคู่ จ านวน ๙ ห้อง ๆ ละ ๑,๘๐๐ บาท/คืน จ านวน ๔ คืน  

(๑,๘๐๐ x ๙ x ๔ คืน) เป็นเงิน 
๖๔,๘๐๐.- 

๒ ค่าอาหาร จ านวน ๑๖ คน คนละ ๔๐๐ บาท จ านวน ๔ วัน (๑๖ x ๔๐๐ x ๔) เป็นเงิน ๒๕,๖๐๐.- 
๓ ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ เจ้าหน้าที่ จ านวน ๑๖ คน คนละ ๒๔๐ บาท ๑ วัน  

(๑๖ x ๒๔๐ x ๑) เป็นเงิน  
 

๓,๘๔๐.- 



๙ 
 

รายการ 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
๔ ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ จ านวน ๒ คน คนละ ๒๔๐ บาท ๕ วัน (๒ x ๒๔๐ x 

๕) เป็นเงิน  
๒,๔๐๐.- 

๕ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง จ านวน ๒ คันๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท (๒ x ๑๐,๐๐๐ ) เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.- 
๖ ค่าของที่ระลึก จ านวน ๒ ชิ้น ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท ๒,๐๐๐.- 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๘,๖๔๐.- 

หมายเหตุ  :  ค่าใช้จ่ายขอถัวเฉลี่ยจ่ายตามจริงทุกรายการ 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. แนวทางการน าศาสตร์พระราชามาใช้ในแผนการด าเนินงาน Reprofile ของมหาวิทยาลัย             
ราชภัฏนครปฐม และการบูรณาการสู่การจัดการแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 
 ๒. น าความรู้ที่ได้จากการศึกษาศาสตร์พระราชา ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ใน            
การด ารงชีวิตทั้งก่อนและหลังเกษียณอายุราชการ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ๔.๑  มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒   
  ประธานแจ้งมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒        
เมื่อวันที่  ๕  มกราคม  ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมหลานหลวง โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร    
ให้ที่ประชุมทราบ โดยสรุปสาระส าคัญไว้ดังนี้ 
  ๑. รับทราบผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
  ๒. รับทราบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ถึงครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ 
  ๓. รับทราบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๔. รับทราบค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๑ เรื่อง การ
แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  ๕. รับทราบรายงานผลการด าเนินงานการขอต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปี ๒๕๖๑  
  ๖. รับทราบรายงานสถานะผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปี ๒๕๖๑  
  ๗. อนุมัติให้ปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าเดือนธันวาคม 
๒๕๖๑ จ านวน ๒๘ คน ดังนี้ 
 



๑๐ 
 

หลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

รวม 
ภาคปกติ กศ.พป. 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

๘ 
๑ 
- 
๕ 
๒ 
๓ 

- 
- 
๘ 
๑ 
- 
- 

๘ 
๑ 
๘ 
๖ 
๒ 
๓ 

รวม ๑๙ ๙ ๒๘ 
  ๘. อนุมัติให้ปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา จ านวน ๑๓ คน ดังนี้ 
    ๑) ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จ านวน ๑ คน 
    ๒) ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จ านวน ๑ คน 
    ๓) ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จ านวน ๑๑ คน 
  ๙. อนุมัติแก้ไขปีพุทธศักราชหน้าปกหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการปรับปรุง
หลักสูตร จ านวน ๑๕ หลักสูตร ดังนี้  
 

ล าดับ หลักสูตร 
ข้อมูลหลักสูตร 

เดิม แก้ไขเป็น 
๑ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การอาหาร 
หลักสูตรปรับปรุง 
 พ.ศ. ๒๕๕๘ 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง 
 พ.ศ. ๒๕๕๘ 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๓ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง 
 พ.ศ. ๒๕๕๘ 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๔ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง 
 พ.ศ. ๒๕๕๘ 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๕ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง 
 พ.ศ. ๒๕๕๙ 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๖ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง 
 พ.ศ. ๒๕๕๙ 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๗ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 
 พ.ศ. ๒๕๕๙ 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 



๑๑ 
 

ล าดับ หลักสูตร 
ข้อมูลหลักสูตร 

เดิม แก้ไขเป็น 
๘ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง 

 พ.ศ. ๒๕๕๙ 
หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๙ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณรักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง 
 พ.ศ. ๒๕๕๙ 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๐ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง 
 พ.ศ. ๒๕๕๙ 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๑ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย หลักสูตรใหม่ 
 พ.ศ. ๒๕๕๙ 

หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๒ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล หลักสูตรใหม่ 
 พ.ศ. ๒๕๕๙ 

หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๓ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรม 

หลักสูตรปรับปรุง 
 พ.ศ. ๒๕๕๙ 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๔ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง 
 พ.ศ. ๒๕๕๙ 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๕ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง 
 พ.ศ. ๒๕๕๙ 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  ๑๐. อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและปรับคุณสมบัติหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  

อาจารย์ประจ าหลักสูตรเดิม อาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ หมายเหตุ 
ผศ.วิรัติ             จันทรทรัพย์ อาจารย์ศรัณยา       จังโส ผศ.วิรัตน์   จันทรทรัพย์ 

ลาออกจากราชการ 
อาจารย์กมลพร    สวนทอง ผศ.กมลพร           สวนทอง อาจารย์กมล   สวนทอง ได้รับการ

อนุมัติแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ชว่ย
ศาสตราจารย ์สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์  
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ 

อาจารย์ปิยวรรณ  ธรรมบ ารุง อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ  ธรรมบ ารุง อาจารย์ปิยวรรณ  ธรรมบ ารุง ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการการ
จัดการอุตสาหกรรมบริการและการ
ท่องเที่ยวจากมหาวิทยาลัยศิลปากร 



๑๒ 
 

      ทั้งนี้ การปรับปรุงแก้ไขเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
  ๑๑. เลือกรองศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา  นันทบุตร เป็นกรรมการสภาวิชาการ             
(แทนต าแหน่งที่ว่าง) 
  ๑๒. แต่งตั้งพลเอก พอพล มณีรินทร์ เป็นกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
(แทนต าแหน่งที่ว่าง)  
  ๑๓. ให้ความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการให้ทุน
สนับสนุนการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิทางการศึกษาและการฝึกอบรมแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ๑๔. ให้ความเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยเครื่องแบบ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ๑๕. อนุมัติแต่งตั้งบุคลากรมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน ๖ ราย 
ดังนี้ 
   ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์  พ่ึงรัตนา ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ 
   ๒) อาจารย์ ดร.ยงยุทธ  ฮ้ินเจริญ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา         
ครุศาสตร์ อนุสาขาวิชาพลศึกษา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑  
   ๓) อาจารย์บัญชา  หิรัญสิงห์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า อนุสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ 
   ๔) อาจารย์ ดร.สมปอง  ทองงามดี ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
เคมีวิเคราะห์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
   ๕) อาจารย์ ดร.พุฒิยา  รัตนศิริวัฒน์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร อนุสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
   ๖) อาจารย์ ดร.ธนัญญา  เสาวภาคย์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาวิทยาการพอลิเมอร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑  

มติที่ประชุม  รับทราบมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒        
เมื่อวันที่  ๕  มกราคม  ๒๕๖๒ 

  ๔.๒   มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๑  
   ประธานแจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 
๑๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ            
๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ให้ที่ประชุมทราบ โดยสรุปสาระส าคัญไว้ดังนี้ 
   ๑. รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 



๑๓ 
 

   ๒. รับทราบรายงานการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๙ – ๑๖/๒๕๖๑ 
   ๓. รับทราบการจัดสรรเงินเข้ากองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๒๓,๗๐๕,๕๔๙ บาท (ยี่สิบสามล้านเจ็ดแสนห้าพันห้าร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน) ทั้งนี้ 
มอบงานบริหารทรัพยากรบุคคล และงานการเงินและบัญชี  ด าเนินการน าเงินที่ได้รับจัดสรรเข้ากองทุน
พนักงานมหาวิทยาลัย 
   ๔. รับทราบรายงานวิจัยสถาบัน เรื่อง ความสุขในการท างานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ทั้งนี้ สามารถติดตามผลการวิจัยได้ที่เว็บไซต์
ของกองนโยบายและแผน 
      ประธานมอบผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปียถนอม น าผลการวิจัยมา
ปรับปรุงและพัฒนาแผนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ ต่อไป เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรมีความสุขในการท างานมากยิ่งขึ้น  
   ๕. รับทราบผลการด าเนินงานมติที่ประชุมคณะกรรมการก าหนดนโยบายการเพ่ิม
อันดับ Webmetrics ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ 
กันยายน ๒๕๖๑ และมติที่ประชุมในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑          
โดยขอให้หน่วยงานด าเนินการ ดังนี้ 
       ๑) ให้คณะ สาขาวิชา ส านัก/สถาบัน ที่ยังด าเนินการปรับปรุงเว็บไซต์              
ไม่เรียบร้อย ด าเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตรงตามเกณฑ์และให้รองรับภาษาอังกฤษให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
    ๒) ให้คณะ ส านัก/สถาบัน เพ่ิมจ านวนเว็บเพจ และจ านวนไฟล์ขั้ น ๑๐ 
เปอร์เซ็นต์ จากผลที่ท าได้ในปัจจุบัน โดยให้รายงานผลการด าเนินงานมายังส านักคอมพิวเตอร์เป็นรายไตรมาส 
เริ่มรายงานครั้งแรกวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
    ๓) ให้สถาบันวิจัยและพัฒนา และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน น า
ข้อมูลเก่าเข้าระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (DSpace) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และให้
จัดท าเป็นประกาศในการน าข้อมูลใหม่เข้าระบบ พร้อมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้งานระบบ
และเป้าหมายระยะยาวเพ่ือน าเสนอคณะกรรมการก าหนดนโยบายการเพ่ิมอันดับ Webometrics ในการ
ประชุมครั้งถัดไป 
    ๔) ให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนน าข้อมูลเข้าระบบ e-Book และ
แจ้งผลการด าเนินงานให้ส านักคอมพิวเตอร์ทราบเป็นรายภาคการศึกษา 
    ๕) ให้คณะ สาขาวิชา ส านัก/สถาบัน ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของมหาวิทยาลัย
ผ่าน Facebook สัปดาห์ละ ๑๐ โพสต ์



๑๔ 
 

   ๖. รับทราบรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมคาราวานความดีเสริมสร้างวิถี
พอเพียงสู่การพัฒนาชีวิตและชุมชนต้นแบบตามศาสตร์พระราชา เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑             
ณ ห้องประชุม อาคารสิริวรปัญญา 
   ๗. รับทราบรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมการร่วมขบวนแห่ผ้าห่มองค์พระ
ปฐมเจดีย์ งานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ประจ าปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณ
องค์พระปฐมเจดีย์ 
   ๘. รับทราบก าหนดการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี ๒๕๖๑ 
“ลอยกระทงเริงรื่น สุขสดชื่นวิถี (วัด) วัฒนธรรมไทย” ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ณ บริเวณศาลา
เฟ่ืองฟ้ารมณีย์ และริมสระมรกต ทั้งนี้ ขอเชิญคณะผู้บริหารเข้าร่วมงานในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  
   ๙. รับทราบก าหนดการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ประจ าปี ๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดี
ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ช่วงเย็น ณ สนามฟุตบอล 
   ๑๐. รับทราบก าหนดการจัดแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ดังนี้ 
    ๑) กีฬาคณะ “ดอกเฟ่ืองฟ้าเกมส์” 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. รับทราบสาระส าคัญจากการเข้าร่วมประชุมการซักซ้อมการประเมินโครงการ
ประชารัฐ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
   ๑๒. ให้ความเห็นชอบการจัดสรรกรอบอัตราก าลังและหลักเกณฑ์การคัดเลือก
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน จ านวน ๓๓ อัตรา ตามท่ีเสนอ 
       ทั้งนี้ มอบผู้อ านวยกรส านักงานอธิการบดีประสานหน่วยงานเพ่ือด าเนินการ
ประกาศรับสมัครและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนต่อไป 
   ๑๓. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการให้
เช่าพ้ืนที่และทรัพย์สิน พ.ศ. ........ ตามที่เสนอ  ทั้งนี้ ให้น าเสนอคณะท างานร่างกฎหมาย คณะอนุกรรมการ  
ด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามล าดับ 
   ๑๔. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการใช้
และการควบคุมรถยนต์ พ.ศ. ....... ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ให้น าเสนอคณะท างานร่างกฎหมาย คณะอนุกรรมการ              
ด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตามล าดับ 



๑๕ 
 

   ๑๕. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารที่พักอาศัยของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการจัดบุคลากรเข้าพักอาศัยใน
บ้านพักคนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. . . .. . .. ตามที่ เสนอ  ทั้งนี้  ให้น าเสนอประกาศให้ประธาน
คณะกรรมการบริหารที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมลงนาม 
   ๑๖. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารที่พักอาศัยของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการจัดบุคลากรเข้าพักอาศัยใน
อาคารชุดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...... ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ให้น าเสนอประกาศให้ประธานคณะกรรมการ
บริหารที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมลงนาม 
   ๑๗. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารที่พักอาศัยของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการจัดบุคลากรเข้าพักอาศัยใน
การบ้านพักของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...... ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ให้น าเสนอประกาศให้ประธานคณะกรรมการ
บริหารที่พักของบุคลกรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
   ๑๘. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง อัตรา
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืนในที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ........ ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ให้น าเสนอ
ประกาศให้อธิการบดีลงนาม และน าแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบ 
   ๑๙. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการให้
ทุนสนับสนุนการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิทางการศึกษาและการฝึกอบรมแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. ......... ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ให้น าเสนอคณะท างานร่างกฎหมาย และคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของ
สภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามล าดับ 
   ๒๐. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยศูนย์รับ
สมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี พ.ศ. ........ ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ให้น าเสนอคณะอนุกรรมการด้าน
กฎหมายของสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตามล าดับ 
   ๒๑. ให้ความเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม            
ว่าด้วยการให้บริหารทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ พ.ศ. ....... โดยให้ปรับปรุงแก้ไจตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ 
    ทั้งนี้  มอบนิติกรเชิญผู้ เกี่ยวข้องประชุมหารือเพ่ือก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินการให้มีความเหมาะสมและชัดเจนมากยิ่ งขึ้น และปรับปรุงรายละเอียดน าเสนอคณะท างานร่าง
กฎหมาย คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตามล าดับ 
   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 ตามบันทึกข้อความส านักงานอธิการบดี ที่ ๑๕๙๗๘ 
ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑  ตามที่อาจารย์ ดร.ธีรวุธ  ธาดาตันติโชค กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
ได้เข้าร่วมโครงการ “เสวนา ๒๐ ปี เหลียวหลังแลหน้า เงินเดือนและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย”          
ในประเด็นเหลียวข้างมองเพ่ือน ๑.๕, ๑.๗ ท าได้จริง ท าอย่างไร และประเด็นเงินเดือนและสวัสดิการของ
พนักงานมหาวิทยาลัย 

  ในการนี้  ได้ สรุ ปสาระส าคัญที่ ได้ รั บจากการประชุ ม เกี่ ยวกับความเป็ นมาว่ า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๒ ได้มีมติโดยอนุมัติในหลักการให้มหาวิทยาลัยของรัฐจ้างลูกจ้างใน
ลักษณะการจ้างพิเศษมีวาระการจ้ างที่ ก าหนดเวลาชัดเจนแทนการบรรจุข้าราชการใหม่และให้
ทบวงมหาวิทยาลัยร่วมกับกระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณและส านักงาน ก.พ. พิจารณาจัดท าโครงการ
สร้างบัญชีอัตราค่าจ้างระบบค่าตอบแทนตามผลงาน รวมทั้งพิจารณาก าหนดวิธีการสิทธิประโยชน์เกื้อกูลและ
สวัสดิการโดยให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับพนักงานตามสัญญาจ้างในอัตรา
ข้าราชการไปพลางก่อน แต่ทบวงมหาวิทยาลัยไม่เห็นด้วยกับมติคณะรัฐมนตรี จึงมีหนังสือลงวันที่                  
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๒ ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ให้คณะรัฐมนตรีทบทวนการอนุมัติจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
การจ้างบุคคลทดแทนอัตราข้าราชการโดยเหตุผลว่า จากการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการให้มหาวิทยาลัย
ของรัฐจ้างลูกจ้างแทนการบรรจุข้าราชการโดยพิจารณาจ้างผู้ว่างงานที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ
ในทางปฏิบัติน่าจะเป็นไปได้ยาก เนื่องจากอัตราจ้างในอัตราข้าราชการไม่จูงใจให้มาสมัคร ประกอบกับเป็นการ
จ้างชั่วคราวและไม่เปิดโอกาสให้สามารถเบิกค่าสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลเช่นข้าราชการ  
  จึงเสนอคณะรัฐมนตรีให้มหาวิทยาลัยควรจะได้รับจัดสรรงบประมาณในหมวดเงิน
อุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ตามอัตราว่างที่เกิดจากการเกษียณอายุราชการและโดยเหตุอ่ืนที่ว่างอยู่ในปัจจุบัน
และที่จะว่างต่อไปและให้ด าเนินการทบทวนอัตราค่าจ้างบุคคลตามสัญญาจ้างให้สูงกว่าอัตราข้าราชการ             
โดยอัตราดังกล่าวให้รวมถึงสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลด้วย โดยอัตราค่าจ้างบุคลากร สาย ก ให้ค่าจ้างเพ่ิม
จากอัตราข้าราชการแรก บรรจุอีกร้อยละ ๗๐ และอัตราค่าจ้างบุคลากร สาย ข และสาย ค ให้ค่าจ้างเพ่ิมจาก
อัตราข้าราชการแรก อีกร้อยละ ๕๐ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ เห็นชอบให้            



๑๗ 
 

ส านักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการจ้างบุคลากรตามสัญญาจ้างจนกว่า
มหาวิทยาลัยจะปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  
  กระทรวงการคลัง โดยส านักงบประมาณได้จัดสรรค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย          
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เพ่ือเป็นค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐมีตามมติ ครม. โดยบุคลากรสาย ก. จ้าง      
ในอัตราข้าราชการบรรจุบวกด้วยอัตราเพ่ิมอีกร้อยละ ๗๐ ของอัตราแรกบรรจุ (๑.๗) ส าหรับบุคลากรสาย ข 
และ ค จ้างในอัตราข้าราชการแรกบรรจุบวกด้วยอัตราเพ่ิมอีกร้อยละ ๕๐ ของอัตราแรกบรรจุ (๑.๕) ดังนี้ 
  ส าหรับสายวิชาการ 

  ระดับปริญญาเอก ให้จ่ายค่าจ้างพนักงาน ๓๕,๗๐๐ บาทต่อเดือน ระดับปริญญาโท 
ให้จ่ายค่าพนักงาน ๒๙,๗๕๐ บาท 

  ส าหรับสายสนับสนุน 

  ระดับปริญญาเอก ให้จ่ายค่าจ้างพนักงาน ๓๑,๕๐๐ บาท ระดับปริญญาโท ให้จ่าย
ค่าจ้างพนักงาน ๒๖,๒๕๐ บาท ระดับปริญญาตรี ให้จ่ายค่าจ้างพนักงาน ๒๒,๕๐๐ บาท 

  จากเสวนาเชิงวิชาการได้ส ารวจอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยแรกบรรจุ             
(เงินงบประมาณแผ่นดิน) ในแต่ละมหาวิทยาลัยของรัฐมีการจ่ายค่าจ้างไม่เป็นตามมติคณะรัฐมนตรี                
และมหาวิทยาลัยมีการหักเงินงบประมาณที่พนักงานมหาวิทยาลัยควรได้รับ 

  ยกตัวอย่างกรณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจ่ายค่าจ้างพนักงานอัตรา
แรกบรรจุ ไม่เป็นไปตามมติ ครม. และส านักงบประมาณ โดยให้พนักงานได้รับค่าจ้างจากมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
สายวิชาการ ปริญญาเอก จ่ายค่าจ้างพนักงาน ๒๙,๔๐๐ บาท ปริญญาโท จ่ายค่าจ้างพนักงาน ๒๒,๗๕๐ บาท 

สายสนับสนุน ปริญญาโท จ่ายค่าจ้างพนักงาน ๑๙,๕๐๐ บาท ปริญญาตรี จ่ายค่าพนักงาน ๑๘,๐๐๐ บาท 

  ในการเสวนาครั้งนี้ได้มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นครั้งแรกถึงมูลค่าความเสียหายอย่าง
ร้ายแรงต่อกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย สถิติการหักเงินงบประมาณพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ จากสถิติ
จ านวนพนักงานมหาวิทยาลัยทุกสถาบัน ณ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ มีจ านวนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
๔๖,๑๗๒ คน จ านวนพนักงาน สายสนับสนุน ๕๗,๓๙๗ คน รวมทั้งสิ้น 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 โดยส านักงบประมาณได้จัดสรรค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย หมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป เพ่ือเป็นค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ ในการเสวนาและการเรียกร้องคราวนี้ไม่มีผลกระทบ
การคลังเพ่ิมข้ึนจากรัฐบาลแต่อย่างใด มติที่ประชุมให้ยื่นข้อเสนอต่อท่านนายกรัฐมนตรีให้รับทราบข้อมูล          
ให้ส านักงบประมาณปรับเปลี่ยนการก าหนดค่าจ้างพนักงานจากเดิมที่อยู่ในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ให้ย้ายมา
เป็นหมวดเงินเดือนเช่นเดียวกับข้าราชการและโอนจ่ายเงินเดือนตรงเข้าบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัยในอัตรา 



๑๘ 
 

๑.๗ ส าหรับสายวิชาการ และอัตรา ๑.๕ ส าหรับพนักงานสายสนับสนุน ส าหรับสวัสดิการต่าง ๆ เพ่ิมเติม                  
ให้แต่ละมหาวิทยาลัยด าเนินการจากเงินรายได้ หรืออ่ืน ๆ โดยเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับในแต่ละ
มหาวิทยาลัยนั้น                                                                                                   

มติที่ประชุม  รับทราบ      

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  ๕.๑  แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
          ประธานแจ้งว่าตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๖ วรรคท้าย ก าหนดให้ “ประธานจะแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคนหนึ่งและผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ในการประชุมจ านวนไม่เกินสองคนก็ได้” ในการนี้ เสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งเจ้าหน้าที่งานประชุม
และพิธีการจ านวนหนึ่งคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

มติที่ประชุม  ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเจ้าหน้าที่งานประชุมและพิธีการเป็นผู้ช่วยเลขานุการ         
สภาคณาจารย์และข้าราชการ 

  ๕.๒   การด าเนินการจัดประชุมสมาชิกผู้ก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 
          ประธานแจ้งการด าเนินการจัดประชุมสมาชิกผู้ก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม โดยที่ประชุมได้มีข้อสรุปให้ด าเนินการ ดังนี้ 
   ๑) ท าหนังสือขอเชิญประชุมผู้ประสงค์เป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตามรายชื่อที่ ได้แจ้งความประสงค์ไว้  ตามที่อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ             
แสงทองพินิจ และอาจารย์  ดร.หรรษา คล้ายจันทร์พงษ์ ได้ชี้แจงการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์                  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมทราบ เมื่อการประชุมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และลูกจ้าง
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ 
   ๒) ท าหนังสือเชิญนักวิชาการสหกรณ์จังหวัดนครปฐม เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
   ๓) ก าหนดการจัดประชุมเพ่ือรับทราบการจัดตั้งสหกรณ์และเลือกผู้ประสงค์          
เป็นกรรมการชุดจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ นี้ โดยเชิญอธิการบดี         
เข้าร่วมการประชุมด้วย ซึ่งวัน เวลา และสถานที่ จะแจ้งให้ประชุมที่ทราบอีกครั้ง 

มติที่ประชุม  ให้ความเห็นชอบการด าเนินการจัดประชุมสมาชิกผู้ก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

 



๑๙ 
 

  ๕.๓ การแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
          ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อบังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยสภา
คณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามตารางเปรียบเทียบระหว่างร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย
สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ....... 
   ในการนี้ ที่ประชุมได้หารือเรื่องการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีหลักการและเหตุผลในประเด็นส าคัญ 
สืบเนื่องจากประธานคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยต าแหน่ง ในกรณีที่ประธาน
คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการลาออกก่อนครบวาระท าให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติว่า               
รองประธานสามารถท าหน้าที่แทนประธานและสามารถเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยแทนประธาน
คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการได้หรือไม่นั้น และเนื่องจากมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๓ ปี ดังนั้นเพ่ือให้              
การด าเนินงานของคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ        
จึงจ าเป็นต้องแก้ไขเพ่ิมเติม แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยคณะกรรมการสภาคณาจารย์
และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑     

มติที่ประชุม  ให้ความเห็นชอบการแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยสภา
คณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑  

  ๕.๔   การแก้ไขเกณฑ์การประเมินภาระงาน 
          ประธานน าเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการแก้ไขเกณฑ์การประเมินภาระงาน      
เพ่ือให้สอดคล้องกับการผลิตบัณฑิตบัณฑิตนักปฏิบัติและภาระงานสอนของอาจารย์ 

มติที่ประชุม  ให้ความเห็นชอบการแก้ไขเกณฑ์การประเมินภาระงานให้สอดคล้องกับการผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติและให้ออกค าสั่งสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภา
คณาจารย์และข้าราชการทบทวนเกณฑ์การประเมินภาระงาน  

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
  ๖.๑  ที่ประชุมรับทราบก าหนดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑          
ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชั้น ๕ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

  ๖.๒  รับทราบการจัดสรรเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้ากองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย
และกองทุนบคุลากร ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
         โดยประธานแจ้งว่าจะเข้าร่วมประชุมกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยและกองทุน
บุคลากร ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ นี้ โดยจะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบข้อมูลอีกครั้ง 



๒๐ 
 

มติที่ประชุม   รับทราบและเห็นชอบให้สภาคณาจารย์และข้าราชการเชิญบุคลากรเพ่ือรับทราบ
นโยบายกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยและกองทุนบุคลากร โดยเชิญผู้บริหารหรือผู้ที่เก่ียวข้องให้ข้อมูล 

  ๖.๓  รับทราบการรับจ่ายและฐานะทางการเงินบัญชีเงินสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

  ๖.๔  รับทราบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ....... โดยสรุปสาระส าคัญไว้ดังนี้ 
บันทึกหลักการและเหตุผล 
  ประกอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ...... 
หลักการ 
  โดยที่ เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วย
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
เหตุผล 
  เนื่ องจากประธานคณะกรรมการส่ ง เสริมกิจการมหาวิทยาลั ย เป็นกรรมการ                    
สภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งในกรณีที่ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยลาออกก่อน         
ครบวาระท าให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติว่ารองประธานสามารถท าหน้าที่แทนประธานและสามารถเข้าร่วม
ประชุมสภามหาวิทยาลัยแทนประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้หรือไม่นั้น และเนื่องจาก
สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๓ ปี     
มีผลตั้งแต่วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซึ่งครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ดังนั้น
เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
จึงจ าเป็นต้องแก้ไขเพ่ิมเติมโดยการยกเลิกความในข้อ ๗ และข้อ ๑๓ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   

มติที่ประชุม   รับทราบ 

เลิกประชุม   เวลา  ๑๗.๕๕ น. 

 
(นางภัทรานิษฐ์  บุญรักษาศิริพงษ์)                                             (อาจารย์ธีรศักดิ์  ลีละพัฒนา) 
      ผู้จดรายงานการประชุม                                             ผู้ตรวจรายงานการประชุม  


