รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น.
ณ ห้องสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชัน้ ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
------------------------------ผู้มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ
อาจารย์ ดร.ธีรวุธ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อวยไชย
อาจารย์ ดร.หรรษา
อาจารย์ ดร.ณัฐวรรณ
อาจารย์ ดร.ณัฐพัชญ์
นางศรีสุดา
นางฐิติรัตน์
อาจารย์ธีรศักดิ์
นางกฤติมา

แสงทองพินิจ
ธาดาตันติโชค
อินทรสมบัติ
คล้ายจันทร์พงษ์
พุ่มดียิ่ง
ศรีราจันทร์
มีอยู่เต็ม
ฟ้าเฟื่องวิทยากุล
ลีละพัฒนา
ธณศักดิ์กุล

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
๑. อาจารย์ ดร.นันท์นภัส
๒. อาจารย์ณัฐวรรธน์
๓. อาจารย์ ดร.พิบูลย์
๔. ผศ.ดร.พิมสุภาว์

นิยมทรัพย์
สถิราวิวัฒน์
มังกร
จันทนะโสตถิ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. อาจารย์ปางก์เพ็ญ
๒. อาจารย์มาลินี
๓. นางจมรพรรณ
๔. นางธนพร
๕. นางสมปอง
๖. นางภัทรานิษฐ์

เหลืองเอกทิน
จําเนียร
วรพัฒนานันต์
จูงใจ
ชาวนาฟาง
บุญรักษาศิริพงษ์

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์
เจ้าหน้าที่สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ
เจ้าหน้าที่สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่งานประชุมและพิธีการ

เริ่มประชุม

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

เวลา ๑๕.๓๐ น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑
ไม่มี

เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่
๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชั้น ๕
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จํานวน ๒๐ หน้า เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑
มกราคม ๒๕๖๒ โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ รายงานความคืบหน้าตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
ประธานรายงานความคืบหน้าตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่
๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ ให้ที่ประชุมทราบดังนี้
การดําเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
เรื่องที่
ครั้งที่
มติที่ประชุม
๑
๑/๒๕๖๒ ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเจ้าหน้าที่งาน ได้ดําเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่งาน ประธานสภาคณาจารย์
ประชุมและพิธีการเป็นผู้ช่วยเลขานุการ ป ร ะ ชุ ม แ ล ะ พิ ธี ก า ร เ ป็ น และข้าราชการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
ผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก ารสภาคณาจารย์
และข้าราชการเรียบร้อยแล้ว ตาม
คํ า สั่ ง ส ภ า ค ณ า จ า ร ย์ แ ล ะ
ข้าราชการ ที่ ๑/๒๕๖๒ ลงวันที่
๒๑ มกราคม ๒๕๖๒
๒
๑/๒๕๖๒ ให้ ค วามเห็ น ชอบการดํ า เนิ น การจั ด -จั ด ทํ า บั ญ ชี ร ายชื่ อ สมาชิ ก ผู้ แ จ้ ง - ประธานสภาคณาจารย์
ประชุมสมาชิกผู้ก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ ความประสงค์เข้าร่วมเป็นสมาชิก และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ผู้ ก่ อ ตั้ ง ส ห ก ร ณ์ อ อ ม ท รั พ ย์ -อาจารย์ ดร.หรรษา
โดยที่ประชุมได้มีข้อสรุปให้ดําเนินการ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม คล้ายจันทร์พงษ์
ดังนี้
เรียบร้อยแล้ว
๑) ทําหนังสือขอเชิญประชุมผู้ประสงค์
ทั้งนี้ หากทราบวัน เวลา และ
เป็ นสมาชิ กผู้ ก่ อตั้ งสหกรณ์ ออมทรั พย์ สถานที่ในการประชุมที่แน่ชัดแล้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตามรายชื่อ จะทําหนังสื อขอเชิ ญ ประชุ ม แจ้ ง
ที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้ หลังจากได้รับ สมาชิกผู้มีความประสงค์เข้าร่วม
การชี้ แ จงการจั ด ตั้ ง สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ประชุม
ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐมจาก
๒

เรื่องที่

๓

๔

๕

ครั้งที่

มติที่ประชุม
การดําเนินงาน
อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ และ
อาจารย์ ดร.หรรษา คล้ า ยจั น ทร์ พ งษ์
ในการประชุ ม ข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา พนั ก งานราชการ
ลู ก จ้ า งประจํ า พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย และลูกจ้างชั่วคราว
ครั้งที่ ๒ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ เมื่อ
วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒
-อยู่ระหว่างดําเนินการ
๒) ทําหนังสือเชิญนักวิชาการสหกรณ์
จังหวัดนครปฐม เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ ย วกั บ การจั ด ตั้ งสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
-อยู่ระหว่างดําเนินการ
๓) กําหนดการจัดประชุมเพื่อรับทราบ
การจัดตั้งสหกรณ์และเลือกผู้ประสงค์เป็น
กรรมการชุ ดจั ดตั้ งสหกรณ์ ออมทรั พ ย์
มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏนครปฐม ในเดื อน
มี นาคม ๒๕๖๒ โดยเชิ ญอธิ การบดี เข้ า
ร่วมประชุมด้วย ซึ่งวัน เวลา และสถานที่
จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบอีกครั้ง
๑/๒๕๖๒ ให้ ค วามเห็ น ชอบการแก้ ไ ขข้ อ บั ง คั บ -อยู่ระหว่างดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยสภา
คณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้รับผิดชอบ

-ประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ
-อาจารย์ธีรศักดิ์
ลีละพัฒนา
๑/๒๕๖๒ ให้ ค วามเห็ น ชอบการแก้ ไ ขเกณฑ์ ก าร นําเรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานสภาคณาจารย์
ประเมินภาระงานให้สอดคล้องกับการผลิต ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๖๒ และข้าราชการ
บัณฑิ ตนั กปฏิ บั ติ และให้ ออกคําสั่ งสภา ระเบียบวาระการประชุมที่ ๕.๑
คณาจารย์ และข้ าราชการ เรื่ องแต่ งตั้ ง
คณะอนุ ก รรมการสภาคณาจารย์ แ ละ
ข้าราชการทบทวนเกณฑ์การประเมินภาระงาน
๑๐/๒๕๖๑ ที่ ประชุ มเห็ นชอบให้ จั ดกิ จกรรม NPRU ที่ประชุมให้ชะลอไว้ก่อน
- ประธานสภาคณาจารย์
CHANEL ผ่านทางทีวีของมหาวิทยาลัย
และข้าราชการ
เพื่ อเผยแพร่ เกี่ ยวกั บด้ านสุ ข ภาพและ
-ผศ.ดร.พิมสุภาว์
๓

เรื่องที่

๖

๗

๘

ครั้งที่

มติที่ประชุม
ความรู้ทั่วไป โดยมอบอาจารย์ ดร.วันเพ็ญ
แสงทองพินิจ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์ ดําเนินการ
๑๐/๒๕๖๑ ที่ประชุมมอบอาจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา
นํ าระเบี ยบจรรยาบรรณอาจารย์ ผู้ สอน
เข้าที่ประชุมด้วย
๑๐/๒๕๖๑ รั บทราบข้ อมู ลเกี่ ยวกั บการใช้ จ่ ายเงิ น
อุดหนุ นของพนั กงานมหาวิทยาลัย ๑.๕
สายสนับสนุน และ ๑.๗ สายวิชาการ
ในการนี้ มอบประธานหาหลักฐานการ
จ่ า ยเงิ น ๐.๒ ของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ไ ด้
ดําเนินการไปแล้ว และหลักเกณฑ์การขึ้น
เงิ นเดื อน เพื่ อส่ งเอกสารไปยั งที่ ประชุ ม
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่ง
ประเทศไทย (ทปสท.) ทั้ งนี้ ประธานขอ
รายละเอี ยดในการขอหลั กฐานที่ ชั ดเจน
ก่ อนว่ าต้ องการข้ อมู ลด้ านใดหากได้ รั บ
แบบฟอร์ มที่ ชั ดเจนแล้ วสามารถ
ดําเนินการได้
๗/๒๕๖๑ การประเมิ นภาระงานของมหาวิ ทยาลั ย
โดยมีประเด็นว่าเกณฑ์การประเมินภาระ
งานยั ง ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายของ
มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอให้มหาวิทยาลัย
พิจารณาเกณฑ์การประเมิ นภาระงานให้
อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่สร้างบัณฑิต
นักปฏิบัติมีความเหมาะสมมากกว่านี้ ซึ่ง
ไม่ควรมุ่งเน้นในเรื่องงานวิจัยมากเกินไป
ทั้งนี้เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจให้อาจารย์
ด้วย

๔

การดําเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
จันทนะโสตถิ์

อยู่ระหว่างดําเนินการ

อาจารย์ธีรศักดิ์
ลีละพัฒนา

อยู่ระหว่างดําเนินการ

ประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ

อยู่ระหว่างดําเนินการ
ประธานสภาคณาจารย์
เสนอขอให้มหาวิทยาลัยทบทวน และข้าราชการ
เกณฑ์การประเมินภาระงาน
-ที่ ป ร ะ ชุ ม มี ม ติ ใ ห้ ทํ า บั น ทึ ก
ข้ อ ความเรื่ อ งทบทวนเกณฑ์ ก าร
ประเมินภาระงานยังไม่สอดคล้อง
กับนโยบายของมหาวิทยาลัย แจ้ง
ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย นํ า เข้ า ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
และสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
แก้ไขภาระงานให้สอดคล้องกับการ
สร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ

เรื่องที่
๙

ครั้งที่
มติที่ประชุม
การดําเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
๗/๒๕๖๑ การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของการจั ด อยู่ระหว่างดําเนินการเพื่อนําเสนอ ประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ
กิจกรรม และการควบคุมงบประมาณการ มหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวน
จัดประชุมหรือฝึกอบรม เนื่องจากเห็นว่า
จะประหยัดงบประมาณมากขึ้นและให้เน้น
เรื่องการศึกษาดูงานเฉพาะงานที่ตรงตาม
ความต้ องการและศาสตร์ ของสาขาวิ ชา
เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามากขึ้น ทั้งนี้จึงขอ
เสนอให้มหาวิทยาลัยทบทวนการประเมิน
ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมและการ
ควบคุ มงบประมาณการจั ดประชุ มหรื อ
ฝึกอบรม
อาจารย์ ธี ร ศั ก ดิ์ ลี ล ะพั ฒ นา เลขานุ ก าร ให้ ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ว่ า ตามมติ ที่ ป ระชุ ม สภา
คณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ ให้ความเห็นชอบการแก้ไขข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น เลขานุการได้ประสาน
นิติกรของมหาวิทยาลัยเพื่อขอแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว โดยนิติกรแจ้งว่าเนื่องจากข้อบังคับฉบับดังกล่าวยังไม่ได้เริ่มใช้จึงไม่ควร
ปรับปรุงแก้ไข
มติที่ประชุม รับทราบ และที่ประชุมมีมติยืนยันที่จะขอแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ มอบอาจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา ประสานนิติกร
เพื่อขอแก้ไขข้อบังคับฯ อีกครั้งหนึ่ง
๓.๒ โครงการศึกษาดูงาน “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
ประธานแจ้ งว่ ามหาวิ ทยาลัยได้อนุมั ติโครงการศึกษาดูงาน “ศาสตร์พระราชา
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เรียบร้อยแล้ว ในการนี้ ขอแจ้งกําหนดการ
โครงการศึกษาดูงาน “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
ในระหว่างวั นที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ สภาคณาจารย์และข้าราชการ
ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และศึกษา
ดูงานเกี่ยวกับการเกษตรในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ให้ที่ประชุมทราบ และแจ้งกําหนดการเดินทางในวันที่
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยขอให้คณะศึกษาดูงานทุกท่านมาพร้อมเพรียงกันในเวลา ๐๖.๐๐ น. ณ ศาลา
เฟื่องฟ้ารมณีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มติที่ประชุม
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๕

๓.๓ การติดตามความก้าวหน้าการจัดอบรมการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒
ประธานแจ้งว่าตามที่สภาคณาจารย์และข้าราชการได้รวบรวมรายชื่อสมาชิกผู้ประสงค์
ก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเรียบร้อยแล้วนั้น ประธานได้ประสานอธิการบดีเพื่อ
กําหนดวันประชุมผู้ประสงค์ก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในวันที่ ๗ มีนาคม
๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้ อ งประชุ ม C๑๐๓ อาคารปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลังจากสมาชิกผู้ประสงค์ก่อตั้งสหกรณ์รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์จากสํานักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐมเรียบร้อยแล้ว จะให้ที่ประชุมเลือกกรรมการ
ดํ าเนิ นการจั ดตั้ งสหกรณ์ ออมทรั พย์ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏนครปฐม จํ า นวนไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๐ คน เพื่ อ
ดําเนินการต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบการจัดประชุมผู้ก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในวันที่
๗ มี น าคม ๒๕๖๒ ทั้ ง นี้ มอบเลขานุ ก ารดํ า เนิ น การร่ า งโครงการจั ด ประชุ ม ผู้ ป ระสงค์ ก่ อ ตั้ ง สหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และจัดทําหนังสือเชิญสหกรณ์จังหวัดนครปฐมเพื่อให้ความรู้
ในการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ มอบกรรมการสํารวจการเข้าร่วมประชุมจากสมาชิ กผู้ประสงค์ก่อตั้ง
สหกรณ์ ฯ ในคณะหรื อ หน่ ว ยงานที่ ต นสั ง กั ด และมอบอาจารย์ ดร.ณั ฐ พั ช ญ์ ศรี ร าจั น ทร์ จั ด ทํ า
แบบสอบถามการเข้าร่วมประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Google Form) เผยแพร่ให้สมาชิกผู้ประสงค์
ก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อยืนยันการเข้าร่วมประชุมในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒
ในการนี้ ประธานขอเชิญคณะอนุกรรมการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมประชุมในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชั้น ๕
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
ประธานรายงานมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา
มหาวชิราลงกรณ ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีสาระสําคัญดังนี้
๑) รับทราบผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒
๒) รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ถึงครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑
๓) รับทราบผลการเลือกสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตําแหน่งที่ว่าง) ดังนี้
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้แก่
อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ
แสงทองพินิจ
๖

รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้แก่
อาจารย์ ดร.ธีรวุธ
ธาดาตันติโชค
กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้แก่
อาจารย์ธีรศักดิ์
ลีละพัฒนา
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจํา ได้แก่
๑) อาจารย์ ดร.ณัฐพัชญ์
ศรีราจันทร์
๒) อาจารย์ ดร.พิบูลย์
มังกร
๓) อาจารย์ ดร.ณัฐวรรณ
พุ่มดียิ่ง
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทข้าราชการ ได้แก่
นางฐิติรัตน์
ฟ้าเฟื่องวิทยากุล
๔) รับทราบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง กําหนดตําแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา ๑๐๒ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒
๕) รับทราบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหน่ง
คณบดี ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๖) รับทราบรายงานการใช้เงินประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาส ๑
๗) รับทราบรายงานการเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๘) รับทราบรายงานผลการดําเนินงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการวิจัย
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๙) อนุ มัติใ ห้ปริ ญ ญาบั ต รแก่ ผู้สํ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําเดือน
มกราคม ๒๕๖๒ จํานวน ๑๓๕ คน ดังนี้
๑๐) แต่งตั้งคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้
๑๐.๑) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประธานกรรมการ
๑๐.๒) ผศ.ดร.กัณฑ์ธิมา
นิลทองคํา
รองประธาน
๑๐.๓) ผศ.ดร.วรากรณ์
พูลสวัสดิ์
กรรมการ
กรรมการ
๑๐.๔) อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ ปิ่นแก้ว
๑๐.๕) อาจารย์ ดร.ปราณี
สีนาค
กรรมการ
๑๐.๖) อาจารย์ไพโรจน์
แก้วเขียว
กรรมการ
๑๐.๗) รศ.ดร.ดํารงค์
อดุลยฤทธิกุล
กรรมการ
๑๐.๘) รศ.สยาม
อรุณศรีมรกต
กรรมการ
๑๐.๙) รศ.เบญจรัตน์
สีทองสุก
กรรมการ
เลขานุการ
๑๐.๑๐) หัวหน้าสํานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๗

๑๑) แต่งตั้งคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ดังนี้
๑๑.๑) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ประธานกรรมการ
๑๑.๒) อาจารย์วีรกิจ
อุฑารสกุล
รองประธาน
๑๑.๓) อาจารย์กิตติพงษ์
ภู่พัฒน์วิบูลย์
กรรมการ
๑๑.๔) อาจารย์สมใจ
เภาด้วง
กรรมการ
๑๑.๕) อาจารย์ ดร.เดช
ธรรมศิริ
กรรมการ
กรรมการ
๑๑.๖) อาจารย์ผ่องใส
สินธุสกุล
๑๑.๗) ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ
ดุลสัมพันธ์
กรรมการ
๑๑.๘) นายพีรวัฒน์
เวศย์วรุตม์
กรรมการ
๑๑.๙) นายยงยุทธ
มุณีจันทร์
กรรมการ
๑๑.๑๐) หัวหน้าสํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เลขานุการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๑๒) แต่งตั้งคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้
๑๒.๑) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประธานกรรมการ
๑๒.๒) อาจารย์ ดร.ศัลยพงศ์ วิชัยดิษฐ
รองประธาน
๑๒.๓) รศ.ดร.วิฑูรย์
พึ่งรัตนา
กรรมการ
๑๒.๔) ผศ. จ่าสิบเอก ธานิล ม่วงพูล
กรรมการ
๑๒.๕) ผศ.ดร.วรินทร์
ศรีปัญญา
กรรมการ
ใจดี
กรรมการ
๑๒.๖) อาจารย์ ดร.วิมาน
๑๒.๗) ศ.ดร.พิเชษฐ
ลิ้มสุวรรณ
กรรมการ
๑๒.๘) ผศ.ดร.จรัญ
แสนราช
กรรมการ
๑๒.๙) ดร.ภาคภูมิ
ศรีธิมากุล
กรรมการ
๑๒.๑๐) นางสาวขวัญสุมน
สีเหลือง
เลขานุการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๑๓) แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา นันทบุตร เป็นกรรมการสภาวิชาการ
(แทนตําแหน่งที่ว่าง)
๑๔) แต่ ง ตั้ ง พลเอก พอพล มณี ริ น ทร์ เป็ น ประธานกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การ
มหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม
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๘

๔.๒ มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๑
และครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
ประธานรายงานมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลั ย
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑) รับทราบรายงานผลการดํ าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้ งที่ ๑๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
๒) รับทราบรายงานการติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐ – ๑๗/๒๕๖๑
๓) ให้ ค วามเห็ น ชอบ (ร่ า ง) ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม ว่ า ด้ ว ย
เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ให้นําเสนอคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของ
สภามหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามลําดับต่อไป
๔) รับทราบการลาออกจากตําแหน่งที่ปรึกษาอธิการบดีของผู้ช่วยศาสตราจารย์
สมเดช นิลพันธุ์
๕) รับทราบการส่งคืนที่ราชพัส ดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นฐ. ๑๓ ซึ่งอยู่ใ น
ครอบครองดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
๖) รับทราบรายงานการใช้จ่ายเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๓๐
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และมอบคณบดี ผู้อํานวยการสํานัก/สถาบัน กํากับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้เป็นไปตามไตรมาสที่กําหนดไว้
๗) รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๘) รับทราบรายงานผลตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน และผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามแผน
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ (๕ ปี)
๙) รับทราบรายงานรายรับ – รายจ่าย งานสวัสดิการรายได้และทรัพย์สิน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๑๐) รั บ ทราบกํ า หนดการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครปฐม ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๑) ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องคุณสมบัติ
ของศูนย์รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี พ.ศ. .... โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ ทั้งนี้ ให้นําเสนออธิการบดีลงนามในประกาศต่อไป
๙

๑๒) ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องขั้นตอน
การดําเนินงานของศูนย์รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี พ.ศ. ..... โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ทั้งนี้ ให้นําเสนออธิการบดีลงนามในประกาศต่อไป
๑๓) ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินงานของศูนย์รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี พ.ศ. .... โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอของคณะกรรมการ ทั้งนี้ ให้นําเสนออธิการบดีลงนามในประกาศต่อไป
๑๔) ให้ความเห็นชอบการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ให้ดําเนินการประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการ
ประเมินคุณภาพล่วงหน้า ๑ สัปดาห์
๑๕) ให้ ค วามเห็ น ชอบการจั ด อบรมคุ ณ ธรรมพอเพี ย ง วิ นั ย สุ จ ริ ต จิ ต อาสา
ตามหลักสูตรส่งเสริมคุณธรรม นําไทยพัฒนา กระทรวงวัฒนธรรม ทั้งนี้ มอบกองพัฒนานักศึกษา
ดําเนินการจัดนักศึกษาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
๑๖) รับทราบรายงานสถานภาพการดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ประจําปี ๒๕๖๑
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซึ่งมีผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน ๗๖ ราย ข้อมูล ณ วันที่ ๔ ธันวาคม
๒๕๖๑ และมอบผู้เกี่ยวข้องดําเนินการดังนี้
๑๖.๑) มอบคณบดี ทุ ก คณะกํ า กั บ ติ ด ตามคณาจารย์ ใ นสั ง กั ด ที่ อ ยู่ ใ น
กระบวนการดําเนินงานการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการให้ดําเนินการอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ ให้รายงาน
ความคืบหน้าการติดตามในการประชุมครั้งต่อไป
๑๖.๒) มอบสํ า นั ก คอมพิ ว เตอร์ พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล การขอกํ า หนด
ตําแหน่งทางวิชาการ เพื่ออํานวยความสะดวกในการติดตามข้อมูลส่วนบุคคล
๑๖.๓) มอบรองศาสตราจารย์ ชั ย เลิ ศ ปริ สุ ท ธกุ ล ชี้ แ จงรายละเอี ย ด
หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการประเมินผลการสอนเพื่อขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการให้คณาจารย์ทราบ
อย่างชัดเจน
๑๗) รับทราบกําหนดการจัดการแข่งขันกีฬาและงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ประจําปี
๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
๑๘) รับทราบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟหัวหน้าส่วน
ราชการในจังหวัดนครปฐม ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุม อาคารสิริวรปัญญา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
๑๙) รั บ ทราบสํ า นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม
เป็นเจ้ าภาพจัดงานประชุ มวิ ชาการนานาชาติเครื อข่ ายศิล ปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย
ครั้งที่ ๙ “ทวารวดี : วิถีถิ่น วิถีธรรม นําภูมิปัญญาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ในระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
๑๐

๒๐) รั บ ทราบกํ า หนดการรั บสมั ครนั กเรี ยนโรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
นครปฐม ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในระหว่ างวันที่ ๒๔ – ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
และมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ
๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑) รั บ ทราบการแต่ง ตั้งอาจารย์วิโ รจน์ บั ว งาม ดํ ารงตํ า แหน่ งผู้ช่วยอธิก ารบดี
ด้านอาคารสถานที่ ภูมิสถาปัตย์ และงานบํารุงรักษาที่เกี่ยวข้อง ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่
๒๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ และแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
(เพิ่มเติม) ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ ๙๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒
๒) รับทราบผลการเลือกประธาน รองประธาน และเลขานุการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ดังนี้
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้แก่
อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ
แสงทองพินิจ
รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้แก่
อาจารย์ ดร.ธีรวุธ
ธาดาตันติโชค
กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้แก่
อาจารย์ธีรศักดิ์
ลีละพัฒนา
๓) รับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างระดับคณะ สํานัก
สถาบัน เพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างระดับคณะ สํานัก สถาบัน รวบรวมข้อมูล และสรุปผลการ
ดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างแต่ละหน่วยงานให้มหาวิทยาลัยทราบ ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ที่ ๗๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
๔) รั บ ทราบประเด็ น การพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขตามข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้
๔.๑) นัดพบสภานักศึกษาและองค์การบริหารกิจการนักศึกษา เพื่อรับฟังความ
คิดเห็นและกําหนดนโยบายในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกัน ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ ช่วงเย็น
๔.๒) ปฏิ รู ประบบการบริ หารจั ดการให้ มี ความชั ดเจนยิ่ งขึ้ นในเรื่ องการใช้
งบประมาณ โดยเฉพาะงบประมาณเงินรายได้
๕) รั บทราบรายงานผลการดํา เนินงานตามมติที่ ประชุ ม คณะกรรมการบริห าร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
๖) รับทราบรายงานการติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ – ๑๘/๒๕๖๑
๑๑

๗) รับทราบรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาส ๑
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
ทั้งนี้ มอบคณบดี ผู้อํานวยการสํานัก/สถาบัน หัวหน้าหน่วยงาน กํากับติดตาม
และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ในแต่ละไตรมาส หากมีโครงการ/
กิจกรรมที่ไม่สามารถดําเนินการได้ หรือดําเนินการเสร็จสิ้นแล้วแต่มีงบประมาณคงเหลือ ขอให้พิจารณา
ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงการดําเนินการ หรือส่งคืนมหาวิทยาลัยเพื่อนํางบประมาณไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารจัดการอื่น ๆ ต่อไป
๘) รับทราบปฏิทินทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓
๙) รับทราบการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เข้ากองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) จํานวน ๑,๔๒๐,๔๖๐ บาท (หนึ่งล้าน
สี่ แ สนสองหมื่ น สี่ร้ อ ยหกสิ บ บาทถ้ ว น) และจั ด สรรจากงบประมาณเงิ น รายได้ ม หาวิ ท ยาลั ย ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เข้ากองทุนบุคลากร จํานวน ๒,๖๗๑,๓๑๔ บาท (สองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่ง
พันสามร้อยสิบสี่บาทถ้วน)
ทั้งนี้ มอบงานบริหารทรัพยากรบุคคล และงานการเงินและบัญชี ดําเนินการนําเงิน
ที่ได้รับจัดสรรเข้ากองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยและกองทุนบุคลากร อีกทั้ง มอบอาจารย์ ดร.ดารินทร์
โพธิ์ตั้งธรรม กําหนดแผนการจัดสวัสดิการอื่น ๆ ให้กับบุคลากรเพิ่มเติม โดยให้หารือร่วมกับสภาคณาจารย์
และข้าราชการเพื่อดําเนินการให้มีความชัดเจนต่อไป
๑๐) รับทราบรายงานการรับจ่ายและฐานะทางการเงินบัญชีเงินสวัสดิการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
๑๑) รั บ ทราบประเด็ นปั ญ หาความรุ น แรงในสั ง คมไทย ตามหนั งสือสํ านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๘/ว ๒๐๕๔ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ มอบคณบดี
แจ้งให้คณาจารย์ในสังกัด และอาจารย์ที่ปรึกษารับทราบ เพื่อร่วมกันกํากับดูแลนักศึกษา
๑๒) รับทราบรายงานผลการดําเนินงานกองทุนวิจัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาประชาสัมพันธ์การให้ทุนวิจัยอาจารย์และนักศึกษาไปยังสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อดําเนินการ
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมของสาขาวิชาให้สอดรับนโยบายการผลิตบัณฑิต
นักปฏิบัติ
๑๓) รับทราบรายงานผลการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จทรงเยี่ยมและติดตามการดําเนินงานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ําน้อย อําเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒
๑๔) รับทราบรายงานจํานวนผู้เข้ารับการทดสอบวัดสมรรถนะวิชาชีพครู และสอบ
สัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ TCAS รอบที่ ๑
๑๒

Portfolio เมื่อวันที่ ๑๒ – ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมปิ่นเกลียว อาคารศูนย์ภาษา
ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม
ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์คณบดีช่วยกํากับดูแลและร่วมกันพัฒนานักศึกษาให้มี
คุณภาพต่อไป และเน้นย้ําให้ดูแลโรงเรียนเครือข่ายที่เป็นศูนย์รับสมัครนักศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี
๑๕) รับทราบกําหนดการจัดงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รับเป็นเจ้าภาพในการจัด จํานวน ๒ งาน ดังนี้
๑๕.๑) การประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๙ “ทวารวดี: วิถีถิ่น วิถีธรรม นําภูมิปัญญาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ในระหว่างวันที่
๑๑ – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ อาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
๑๕.๒) การจัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกา และพิธีกางธง
ฉัพพรรณรังสี (ธงพระพุทธศาสนาสากล) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ในวันที่ ๑๑ – ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ทั้งนี้ มอบสํานักศิลปะและวัฒนธรรมจัดประชุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อวางแผนและ
เตรียมความพร้อมการจัดงานภายในสัปดาห์ต่อไป
๑๖) รั บ ทราบกํ า หนดการสอบประเมิ น สมรรถภาพทางการเรี ย นระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒
ทั้งนี้ มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปียถนอม ประสานงานอาคารสถานที่และ
ภูมิสถาปัตย์ดูแลความเรียบร้อยด้านอาคารสถานที่ และมอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชัย โสภา ประสาน
เจ้าหน้าที่องค์การทหารผ่านศึก จัดระเบียบการจราจรในวันดังกล่าว
๑๗) ให้ความเห็นชอบการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กับ FPT UNIVERSITY ประเทศเวียดนาม
๑๘) ให้ ค วามเห็ น ชอบในหลั ก การการจั ด ทํ า มาตรฐานการศึ ก ษาและตั ว บ่ ง ชี้
การประกันคุณภาพ ทั้งนี้ มอบผู้บริหารศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม และจะจัดเวทีหารือระหว่าง
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความรอบคอบและชัดเจนร่วมกันอีกครั้ง
๑๙) ให้ความเห็นชอบแนวทางการลดค่าใช้จ่ายและกระตุ้นการทําบทเรียนออนไลน์
สําหรับอาจารย์ตามที่เสนอ ทั้งนี้ มอบงานบริหารทรัพยากรบุคคลปรับข้อกําหนดในการต่อสัญญาจ้าง และ
มอบหน่วยกําหนดตําแหน่งทางวิชาการปรับข้อกําหนดในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
ให้มีความชัดเจนและสอดรับตามแนวทางดังกล่าว
๒๐) ให้ ความเห็ นชอบการทบทวนประกาศคณะกรรมการพิ จารณาตํ าแหน่ งทาง
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการประเมินผลการสอนเพื่อขอ
กําหนดตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ทั้งนี้
ให้นําเสนอคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป
๑๓

๒๑) ให้ ค วามเห็ น ชอบ (ร่ า ง) ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐมว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ..... ตามที่เสนอ และมอบงาน
กฎหมายและนิติการปรับแก้ความในข้อ ๑๐ ให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น
ทั้ งนี้ ให้ นํ าเสนอคณะทํ างานร่ างกฎหมาย คณะอนุ กรรมการด้ านกฎหมายของ
สภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามลําดับ
๒๒) ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารที่พักอาศัยของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการจัดบุคลากรเข้าพักอาศัยในอาคารชุด
ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ..... ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ให้นําเสนอประกาศให้ประธานคณะกรรมการ
บริหารที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมลงนาม
๒๓) ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารที่พักอาศัยของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการจัดบุคลากรเข้าพักอาศัยในบ้านพักของ
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ..... ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ให้นําเสนอประกาศให้ประธานคณะกรรมการบริหาร
ที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมลงนาม
๒๔) ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารที่พักอาศัยของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการจัดบุคลากรเข้าพักอาศัยในบ้านพักคนงาน
ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ..... ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ให้นําเสนอประกาศให้ประธานคณะกรรมการ
บริหารที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมลงนาม
๒๕) ให้ ค วามเห็ น ชอบ (ร่ า ง) ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐมว่ า ด้ ว ย
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ..... ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ให้นําเสนอคณะทํางาน
ร่างกฎหมาย คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ตามลําดับ
๒๖) ให้ความเห็นชอบให้สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้ดําเนินการในขั้นตอนการ
อนุมัติโครงการในการร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิด
รายได้ พ.ศ. .....
๒๗) ประธานมอบผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมวางแผนเตรียมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
และติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อสนองพระราโชบาย
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ในการยกระดับการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๔

ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ การปรับปรุงการประเมินภาระงานให้สอดคล้องกับบัณฑิตนักปฏิบัติ
ประธานแจ้งว่าในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการปรับปรุงภาระงาน
ให้สอดคล้องกับบัณฑิตนักปฏิบัติ โดยมอบรองอธิการบดีด้านบริหาร รองอธิการบดีด้านวิชาการ คณบดี
ทุกคณะ และประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ร่วมปรึกษาหารือการทบทวนเกณฑ์การประเมิน
ภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ โดยให้นําแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมาประกอบการพิจารณาด้วย
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง การประเมิ น ภาระงานให้ ส อดคล้ อ งกั บ บั ณ ฑิ ต นั ก ปฏิ บั ติ
ขอให้กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการทุกท่าน พิจารณาแนวทางการปรับปรุงเกณฑ์การประเมิน
ภาระงานของสายวิชาการในเอกสารคู่มือการปรับปรุงการประเมินภาระงานให้สอดคล้องกับแผนบัณฑิต
นักปฏิบัติ โดยให้กรรมการนําผลการพิจารณามาเสนอที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป เพื่อสรุป
ข้ อ เสนอแนะจากสภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการเสนอให้ ค ณะอนุ ก รรมการที่ ม หาวิ ท ยาลั ย แต่ ง ตั้ ง ขึ้ น
และเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทบทวนหลักเกณฑ์การประเมินภาระงานให้สอดคล้อง
กับบัณฑิตนักปฏิบัติ ดังนี้
๑) อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ
แสงทองพินิจ
ประธานอนุกรรมการ
๒) อาจารย์ ดร.ธีรวุธ
ธาดาตันติโชค อนุกรรมการ
๓) อาจารย์ธีรศักดิ์
ลีละพัฒนา
อนุกรรมการ
คล้ายจันทร์พงษ์ อนุกรรมการ
๔) อาจารย์ ดร.หรรษา
๕) อาจารย์ ดร.ณัฐวรรณ พุ่มดียิ่ง
อนุกรรมการ
๖) ผศ.ดร.พิมสุภาว์
จันทนะโสตถิ์
อนุกรรมการ
๗) ผศ.อวยไชย
อินทรสมบัติ
อนุกรรมการและเลขานุการ
มติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงการประเมินภาระงานให้สอดคล้องกับบัณฑิตนักปฏิบัติ
และเห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทบทวนหลักเกณฑ์การประเมินภาระงานให้สอดคล้องกับบัณฑิต
นักปฏิบัติ ดังนี้
๑) อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ
แสงทองพินิจ
ประธานอนุกรรมการ
๒) อาจารย์ ดร.ธีรวุธ
ธาดาตันติโชค อนุกรรมการ
๓) อาจารย์ธีรศักดิ์
ลีละพัฒนา
อนุกรรมการ
๔) อาจารย์ ดร.หรรษา
คล้ายจันทร์พงษ์ อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
๕) อาจารย์ ดร.ณัฐวรรณ พุ่มดียิ่ง
๖) ผศ.ดร.พิมสุภาว์
จันทนะโสตถิ์
อนุกรรมการ
๗) ผศ.อวยไชย
อินทรสมบัติ
อนุกรรมการและเลขานุการ

๑๕

ระเบียบวาระที่ ๖
เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ อาจารย์ ดร.ธี ร วุ ธ ธาดาตั นติ โชค ขอทราบความคื บ หน้ า ระเบี ย บวาระที่ ๓.๑
เรื่องที่ ๕ การจ่ายเงินอุดหนุนของพนักงานมหาวิทยาลัย ๑.๕ สายสนับสนุน และ ๑.๗ สายวิชาการ
ประธานให้ ข้ อ มู ล ว่ า ได้ ส อบถามเรื่ อ งการจ่ า ยเงิ น อุ ด หนุ น จากมหาวิ ท ยาลั ย แล้ ว
โดยมหาวิทยาลัยได้นําเงินอุดหนุนของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุนในอัตรา ๐.๒
ไปดําเนินการจัดสวัสดิการให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย ได้แก่ ประกันสังคม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ตรวจ
สุขภาพประจําปี กองทุนเงินทดแทน และกําลังดําเนินการทําประกันกลุ่ม ทั้งนี้ ให้สภาคณาจารย์และ
ข้าราชการช่วยเสนอแนวคิดการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
มติที่ประชุม มอบประธานเรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปียถนอม รองอธิการบดีดูแลงาน
ด้านบริหาร มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ๑.๕ สายสนับสนุน และ ๑.๗
สายวิชาการ ในการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการครั้งต่อไป
๖.๒ ประธานแจ้งกําหนดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
ในวันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชั้น ๕ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
เลิกประชุม เวลา ๑๘.๐๐ น.
(นางกฤติมา ธณศักดิ์กุล)
ผู้จดรายงานการประชุม

(อาจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

๑๖

