รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
------------------------------ผู้มาประชุม
๑. อาจารย์ไพโรจน์
ร่มบารมี
ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ
แสงทองพินิจ
กรรมการ
๓. อาจารย์ธีรศักดิ์
ลีละพัฒนา
กรรมการ
๔. อาจารย์ ดร.หรรษา
คล้ายจันทร์พงษ์
กรรมการ
๕. อาจารย์ ดร.ธีรวุธ
ธาดาตันติโชค
กรรมการ
๖. อาจารย์ ดร.นันท์นภัส
นิยมทรัพย์
กรรมการ
๗. อาจารย์ พันจ่าเอกหญิง สีนวล รัตนวิจิตร
กรรมการ
๘. อาจารย์อวยไชย
อินทรสมบัติ
กรรมการ
๙. นางอารีรัตน์
บุตรแก้ว
กรรมการ
๑๐. นางศรีสุดา
มีอยู่เต็ม
กรรมการ
๑๑ อาจารย์ยศพรธ์
วรรชนะ
กรรมการและเลขานุการ
๑๒. นางกฤติมา
ธณศักดิ์กุล
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ไม่มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์
๒. อาจารย์ณัฐวรรธน์
สถิราวิวัฒน์

กรรมการ
กรรมการ

ผู้เข้าร่วมการประชุม
๑. อาจารย์ ดร.วิรัตน์
๒. นางภัทรานิษฐ์

อธิการบดี
เจ้าหน้าที่งานประชุมและพิธีการ

เริ่มประชุม

ปิ่นแก้ว
บุญรักษาศิริพงษ์

ติดราชการ
ไปราชการ

เวลา ๑๓.๔๐ น.

ประธานสภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการกล่ าวแสดงความยิ น ดีแ ละมอบช่อ ดอกไม้ แ ก่
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ส มหมาย เปี ย ถนอม เนื่อ งในโอกาสที่ ไ ด้ รับ รางวั ล “ข้า ราชการพลเรื อ นดี เด่ น ”
ประจาปี ๒๕๖๐
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑. ประธานได้ เชิ ญอาจารย์ ดร.วิ รั ตน์ ปิ่ นแก้ ว อธิ การบดี มาให้ แนวทางการพั ฒนา
มหาวิทยาลัยแก่สภาคณาจารย์และข้าราชการ และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในโอกาสนี้ อาจารย์ ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว อธิการบดี

๒
ได้กล่าวขอบคุณสภาคณาจารย์และข้าราชการที่ไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารมหาวิทยาลัย อีกทั้งได้
ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตลอดมา
อาจารย์ ดร.วิ รั ตน์ ปิ่ นแก้ ว อธิ การบดี ได้ ให้ นโยบายการบริ หารงานมหาวิ ทยาลั ยว่ า
มหาวิทยาลัยต้องขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนและมีคุณภาพ
โดยการมอบนโยบายลงไปสู่ระดับคณะ สานัก สถาบัน ศูนย์ และบุคลากรทุกภาคส่วน ภายใต้หลักในการ
ทางาน ๔ ประการ คือ หลักคิด หลักวิชา หลักปฏิบัติ หลักการมีส่วนร่วม และยึดหลักธรรมาภิบาล นอกจาก
หลักในการทางานดังกล่าวแล้ว จะคานึงถึงความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเป็นสาคัญ
๒. รับทราบคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ ๕๗๑/๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายหน้าที่
ความรับผิดชอบและมอบอานาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ดังนี้
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปียถนอม รองอธิการบดี กากับดูแลด้านการบริหาร
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล มรรควิบูลย์ชัย รองอธิการบดี กากับดูแลด้านยุทธศาสตร์
และงบประมาณ
๓) อาจารย์ชัยยุธ มณีรัตน์ รองอธิการบดี กากับดูแลด้านวิชาการ
๔) ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ การุ ณย์ ด่ านประดิ ษฐ์ รองอธิ การบดี ก ากั บดู แลด้านพั ฒนา
นักศึกษา
๕) ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พั ชรศักดิ์ อาลั ย รองอธิการบดี กากับดูแลด้ านวิจั ยและ
นวัตกรรม
๓. รับทราบการแต่งตั้ง นายหมวดเอก เอกพันธุ์ คุปตวัช เป็นกรรมการบริหารโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (แทนตาแหน่งที่ว่าง)
๔. รั บทราบคาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม ที่ ๖๐/๒๕๖๐ เรื่อง การแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตาแหน่งผู้อานวยการ ดังนี้
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท
เหลืองบุตรนาค
ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล
อุสายพันธ์
กรรมการ
๓. อาจารย์ศุภกิจ
จงศักดิ์สวัสดิ์
กรรมการ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย
เปียถนอม
กรรมการ
๕. อาจารย์ชัยยุธ
มณีรัตน์
กรรมการ
๕. รั บ ทราบผลการด าเนิ น งานของสภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการในการผลั ก ดั น ให้
มหาวิทยาลัยจ่ายค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
เต็มจานวนที่ได้รับมาจากสานักงานงบประมาณ เป็น ๑.๗ และ ๑.๕
๖. รับทราบการเลื่อนวันเสด็จพระราชดาเนิน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ตามที่ทรงรับเชิญเสด็จพระราชดาเนินเป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร “สิริวรปัญญา” พร้อม
ทั้งทอดพระเนตรนิทรรศการ “ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม” และ “ราชภัฏ
ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น” ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นั้น เป็นวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑

๓
๗. รับทราบมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยมีสาระสาคัญดังนี้
๑) ให้ความเห็นชอบการทารูปหล่อรัชกาลที่ ๙ (มีขนาดใหญ่กว่าองค์จริงเท่าครึ่ง)
๒) รับทราบการเชิญทายาท อาจารย์ปิ่น งามพิศ (ผู้ถึงแก่กรรม) มารับโล่ห์แสดงความ
ขอบคุณจากนายกสภามหาวิทยาลัย ที่ได้มอบที่ดินให้แก่มหาวิทยาลัยเพื่อสร้างประโยชน์ต่อการศึกษา
๓) รับทราบการติดตามการดาเนินการตามมติที่ประชุม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ เรื่อง ให้
ตรวจสอบการลาศึกษาต่อของอาจารย์
๔) รับทราบการติดตามการดาเนินการตามมติที่ ประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ ประธาน
มอบ รศ.ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์ ดาเนินการปรับหลักสูตรในสาขาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ใหม่ โดยการ
ควบรวมหลักสูตรตาม มคอ. แบ่งเป็นแขนงวิชาต่างๆ ให้ชัดเจน เพื่อลดความซ้าซ้อนของหลักสูตรและเพื่อ
เป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๕) รับทราบการติดตามการดาเนินการตามมติที่ประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ มอบนิติกร
ปรับแก้รายละเอียด โดยให้ปรับรวมระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยกองทุนเพื่อการวิจัย ทุกฉบับไว้
เป็นฉบับเดียว ส่วนการพิจารณาเพิ่มจานวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้านงานวิจัยระดับชาติ
๖) รับทราบการติดตามการดาเนินการ ๑/๒๕๖๑ให้ ความเห็ นชอบ (ร่าง) ระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการควบคุมการรับและจ่ายเงินสวัสดิการของคณะ สานัก สถาบัน
สาขาวิชา และหน่วยงานอื่น พ.ศ. ..... ตามที่เสนอ โดยให้ปรับแก้ คานิยาม คาว่า “เงินสวัสดิการ” เป็น
“เงินที่ได้รับจัดสรร เงินสวัสดิการจากมหาวิทยาลัย จากการให้บริการวิชาการ จากการวิจัยงบประมาณ
ภายนอก จากผู้บริจาคมอบให้ ให้หมายความรวมถึงเงินรายได้อื่น ๆ ที่ไม่มีวัตถุประสงค์เป็นการเฉพาะ
และดอกผลจากเงินสวัสดิการ” ทั้งนี้ ให้นาเสนอคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย และ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามลาดับต่อไป
๗) รับทราบผลคาพิพากษาศาลปกครองกลางคดีหมายเลขดาที่ บ.๑๓๘/๒๕๕๘ ระหว่าง
นางจรรยา ร่มเพชร ผู้ฟูองคดี กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ ๑ กับพวกรวม ๑๐ คน ผู้ถูกฟูองคดี
๘) รับทราบรายงานผลโครงการสนับสนุนกิจกรรมเชิงรุกที่พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ
การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาร่วมระหว่างสหราชอาณาจักรและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ทั้ง ๔
มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยโคเวนทรี (Coventry University) มหาวิทยาลัยกรีนนิช (University of
Greenwich) มหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ ฮาแลม (Sheffield Hallam University) และมหาวิทยาลัยมิดเดิลเซค
(Middlesex University)
๙) รั บ ทราบการแก้ไ ขข้อ บั งคั บ กองทุ น ส ารองเลี้ ย งชี พ กลุ่ มมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ
ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
เมื่อ วัน ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ ได้ มีมติ อนุ ญาตให้ ดาเนินการปรับ แก้ข้ อบั งคับ กองทุน ส ารองเลี้ ย งชี พ
กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุนอย่างแท้จริง ดังนี้

๔
(เดิม)
ลาดับ เอกสารแนบท้ายข้อบังคับกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
๑ ข้อ ๓ เงินสะสมและเงินสมทบ
๓.๑ สมาชิกต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน
เป็นรายเดือน และนาส่งเข้ากองทุนพร้อมกับการ
นาส่ งเงินสมทบของนายจ้าง โดยให้นายจ้างหัก
เงิ น สะสมจากค่ าจ้ าง ในอั ตราร้ อยละ ๓ ของ
ค่าจ้างต่อเดือน
๓.๒ นายจ้ างจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน
ให้แก่สมาชิกแต่ละรายในอัตราเดียวกับอัตราเงิน
สะสมและจ่ายในวันเดียวกับวันที่จ่ายเงินสะสมใน
ข้อ ๓.๑
๒ ข้อ ๒ สมาชิกภาพและการรับสมาชิก
๒.๑ บุคคลที่จะเป็นสมาชิกกองทุนนี้ได้ต้อง
มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ครบถ้วน
(ก) พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย หรือพนักงานโรงเรียนสาธิต
ยกเว้นชาวต่างชาติ
(ข) แสดงความจานงเข้าเป็นสมาชิกตาม
ข้อบังคับนี้
(ค) ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน
ให้เข้าเป็นสมาชิกได้
ทั้ งนี้ สมาชิ กสามารถลาออกจากกองทุ น
และสามารถกลับเข้าเป็นสมาชิกกองทุนได้อีกเมื่อ
ลาออกจากกองทุนครบ ๑ ปี แล้ว
๓ ข้อ ๙ การจ่ายเงินกองทุน
๙.๒.๑ ภายใต้ข้อบังคับของ ๙.๒.๒ (เฉพาะ
กรณีทาความผิดอันเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความ
เสียหายอย่างร้ายแรงมหาวิทยาลัยจะไม่จ่ายเงิน
สมทบและผลประโยชน์ ที่ เกิ ดจากเงิ นดั งกล่ าว
ให้กับสมาชิก) ให้จ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ที่
เกิดจากเงินดังกล่าวให้แก่สมาชิกตามเกณฑ์ ดังนี้

(ใหม่)
ขอแก้ไขข้อบังคับกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นดังนี้
ข้อ ๓ เงินสะสมและเงินสมทบ
๓.๑ สมาชิกต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน
เป็นรายเดือน และนาส่งเข้ากองทุนพร้อมกับการ
นาส่งเงินสมทบของนายจ้ างโดยให้นายจ้างหั ก
เงินสะสมจากค่าจ้าง ในอัตราร้ อยละ ๓ – ๑๕
ของค่าจ้างต่อเดือน
๓.๒ นายจ้างจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน
ให้แก่สมาชิกแต่ละรายในอัตราร้อยละ ๓ และ
จ่ายในวันเดียวกับวันที่จ่ายเงินสะสมในข้อ ๓.๑
ข้อ ๒ สมาชิกภาพและการรับสมาชิก
๒.๑ บุคคลที่จะเป็นสมาชิกกองทุนนี้ได้
ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ครบถ้วน
(ก) พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย หรือพนักงานโรงเรียนสาธิต
ยกเว้นชาวต่างชาติ
(ข) แสดงความจานงเข้าเป็นสมาชิกตาม
ข้อบังคับนี้
(ค) ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน
ให้เข้าเป็นสมาชิกได้
สมาชิกสามารถลาออกจากกองทุ น และ
สามารถกลับเข้าเป็นสมาชิกกองทุนได้อีก ๑ ครั้ง
เมื่อลาออกจากกองทุนครบ ๑ ปี
ข้อ ๙ การจ่ายเงินกองทุน
๙.๒.๑ ภายใต้ข้อบังคับของ ๙.๒.๒ (เฉพาะ
กรณีทาความผิดอันเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความ
เสี ยหายอย่างร้ายแรงมหาวิทยาลั ยจะไม่จ่ายเงิ น
สมทบและผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินดังกล่าวให้กับ
สมาชิก) ให้จ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ที่เกิด
จากเงินดังกล่าวให้แก่สมาชิกตามเกณฑ์ ดังนี้

๕
(เดิม)
(ใหม่)
ลาดับ เอกสารแนบท้ายข้อบังคับกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ขอแก้ไขข้อบังคับกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นดังนี้
อายุสมาชิก
ร้อยละของเงินสมทบ อายุสมาชิก
ร้อยละของเงินสมทบ
น้อยละ ๕ ปี
๐
น้อยละ ๕ ปี
๐
ครบ ๕ ปี ขึ้นไป
๑๐๐
ครบ ๕ ปี ขึ้นไป
๑๐๐
กรณีสมาชิกมีอายุสมาชิกครบ ๕ ปี ขึ้นไป
จะได้รับการจ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ที่เกิด
จากเงินสมทบของนายจ้างต่อเมื่อลาออกจากงาน
หรื อนายจ้ างไม่ ต่ อสั ญญาจ้ างเนื่ องจากสิ้ นสุ ด
สัญญาจ้าง
อนึ่ง สาหรับกรณีต่อไปนี้ สมาชิกจะได้รับ
เงินสมทบและผลประโยชน์ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
(ก) ถึงแก่กรรม
(ข) ครบเกษียณอายุการทางาน
(ค) ทุ พพลภาพถาวรสิ้ นเชิ ง หมายถึ งการ
ทุ พพลภาพ เนื่ องจากสาเหตุ ใด ๆ ถึ งขนาดไม่
สามารถประกอบหน้ าที่ การงานใด ๆ ในอาชี พ
ประจา
(ง) เจ็บปุวยจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้โดยมี
หนังสือรับรองจากแพทย์ที่นายจ้างยอมรับ เป็นผู้ลง
ความเห็ นว่ าสมาชิ กไม่ สามารถปฏิ บั ติ งานของ
นายจ้างได้อีกต่อไป
(จ) เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ
หรือเสมือนไร้ความสามารถ โดยมีหนังสือรับรอง
จากแพทย์ที่นายจ้างยอมรับ เป็นผู้ลงความเห็นว่า
สมาชิกไม่สามารถปฏิบั ติงานของนายจ้ างได้อีก
ต่อไป
(ฉ) กองทุนเป็นอันยกเลิกตามข้อ ๑๒.๑
(ช) นายจ้างเลิกกิจการ

อนึ่ง สาหรับกรณีต่อไปนี้ สมาชิกจะได้รับ
เงินสมทบและผลประโยชน์ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
(ก) ถึงแก่กรรม
(ข) ครบเกษียณอายุการทางาน
(ค) ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง การ
ทุพพลภาพ เนื่ องจากสาเหตุ ใด ๆ ถึ งขนาดไม่
สามารถประกอบหน้าที่การทางานใด ๆ ในอาชีพ
ประจา
(ง) เจ็บปุวยจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ โดย
มีหนังสือรับรองจากแพทย์ที่นายจ้างยอมรับ เป็น
ผู้ลงความเห็นว่าสมาชิกไม่สามารถปฏิบัติงานของ
นายจ้างได้อีกต่อไป
(จ) เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ
หรือเสมือนไร้ความสามารถ โดยมีหนังสือรับรอง
จากแพทย์ที่นายจ้างยอมรับ เป็นผู้ลงความเห็นว่า
สมาชิกไม่สามารถปฏิบัติงานของนายจ้างได้อีก
ต่อไป
(ฉ) กองทุนเป็นอันยกเลิกตามข้อ ๑๒.๑
(ช) นายจ้างเลิกกิจการ

๑๐) รั บทราบประกาศมหาวิทยาลั ยราชภัฏ นครปฐม เรื่อง หลั กเกณฑ์และวิธีการ
คานวณชั่วโมงปฏิบัติงานของผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

๖
๑๑) รั บ ทราบงานประชาสั ม พั น ธ์ น าภาพการให้ ค วามอนุ เ คราะห์ ส นั บ สนุ น พื้ น ที่
มหาวิทยาลัยจัดตลาดในมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ – ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ขึ้นจอ LED มหาวิทยาลัยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
๑๒) รับทราบการเปลี่ยนแปลงการใช้งานอีเมล์ จากโดเมน @npru.ac.th เป็นอีเมล์
ระบบใหม่ที่มีชื่อโดเมน @webmail.npru.ac.th
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จานวน ๑๒ หน้า เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม
รั บรองรายงานการประชุ มคณะกรรมการสภาคณาจารย์ และข้ าราชการ ๒/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ รายงานความคืบหน้าตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
ประธานรายงานความคืบหน้าตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่
๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้
เรื่องที่
มติที่ประชุม
การดาเนินงาน
๑ มอบสภาคณาจารย์และข้าราชการ อยู่ระหว่างดาเนินการ
ดาเนินการส่งการ์ดอวยพรวันเกิด
ให้ กั บ บุ คลากรมหาวิ ทยาลั ย
ราชภัฏนครปฐมแทนอธิการบดี
๒

รั บ ทรา บการ สร้ า งพ ระบร ม
ราชานุ ส าวรี ย์ พระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ขนาด
๑.๕ เท่า โดยมอบประธานสภา
ค ณ า จ า ร ย์ แ ล ะ ข้ า ร า ช ก า ร
ด าเนิ น การ และให้ ไ ปศึ ก ษา
รู ป แบบพระบรมราชานุ ส าวรี ย์
ในหลวงรั ช กาลที่ ๙ บริ เ วณ
ด้ า นหน้ า ศาลา สหทั ย สมาคม
กรุงเทพมหานคร

ผู้รับผิดชอบ
ประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ

เสนอที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาในการ ประธานสภาคณาจารย์
ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๒๒ และข้าราชการ
มี น าคม ๒๕๖๑ ระเบี ย บวาระ
ที่ ๕.๑

๗
เรื่องที่
มติที่ประชุม
๓ มอบอาจารย์ ดร.หรรษา คล้ า ย
จั นทร์ พงษ์ ประสานขอข้ อมู ลเกี่ ยว
กับการจั ดตั้งสหกรณ์อ อมทรั พ ย์
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๔ เห็ น ช อ บ ปร ะ ส าน กั บห น่ ว ย
ประชาสั มพั นธ์ ของมหาวิ ทยาลั ย
นาเสนอข่าวสารจากสภาคณาจารย์
และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมลงในจดหมายข่าวเฟื่องฟูา
๕ เห็นชอบมอบประธานนาข้อมูลผลการ
ตรวจสุ ขภาพประจ าปี ๒๕๖๐ของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาหาแนวทาง
สร้ างเสริ มสุ ขภาพของบุ คลากรใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

การดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
เสนอที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาในการ อาจารย์ ดร.หรรษา
ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๒๒ คล้ายจันทร์พงษ์
มี น าคม ๒๕๖๑ ระเบี ย บวาระ
ที่ ๕.๒
ดาเนินการแล้ว
ฝุายเลขานุการ
สภาคณาจารย์
และข้าราชการ

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ

มติที่ประชุม
รับทราบรายงานการติดตามผลการดาเนินงานตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
ประธานแจ้งมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
เมื่ อ วั น ที่ ๓ มี น าคม ๒๕๖๑ ณ ห้ อ งประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย อาคารเฉลิ ม พระเกี ย รติ ๕๐ พรรษา
มหาวชิราลงกรณ ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีสาระสาคัญดังนี้
๑. รับทราบผลการดาเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๒. รั บ ทราบรายงานความก้ า วหน้ า การด าเนิ น งานตามมติ ที่ ป ระชุ ม สภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ถึงครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐
๓. รับทราบผลการดาเนินงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการวิจัย ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๐
๔. รับทราบรายงานผลการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๐
๕. รับทราบรายงานผลการสอบทานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ณ สิ้นไตรมาส
ที่ ๑ (เดื อ นตุ ล าคม ถึ ง เดื อ นธั น วาคม ๒๕๖๐) ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามหนั ง สื อ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๑๓/๕๑๗ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๘
๖. อนุ มั ติ ให้ ป ริ ญ ญาบัต รแก่ ผู้ ส าเร็ จการศึ กษาระดับ ปริญ ญาตรี ประจาเดื อ น
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จานวน ๑ คน ดังนี้
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
รวม
ภาคปกติ
กศ.พป.
ครุศาสตรบัณฑิต
๑
๑
รวม
๑
๑
๗. อนุมัติให้ปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา จานวน ๙ คน ดังนี้
๑) ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จานวน ๑ คน
๒) ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จานวน ๔ คน
๓) ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จานวน ๑ คน
๔) ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จานวน ๓ คน
๘. อนุ มัติ หลั กสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิ ชาวิศวกรรมโยธา (หลั กสู ตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)
๙. อนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
๑๐. อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ดังนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตรเดิม
อาจารย์ประจาหลักสูตรใหม่
หมายเหตุ
อาจารย์เกษรินทร์ ชาวเกวียน
อาจารย์วิศวะ สื่อสุวรรณ
อาจารย์เกษรินทร์ ชาวเกวียน
ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก
๑๑. รับรองผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๙
และอนุมัติแผนพัฒนาคุณภาพ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
๑๒. ให้ความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
และการจ่ายเงินสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
๑๓. ให้ความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการควบคุมการ
รับและจ่ายเงินสวัสดิการของคณะ สานัก สถาบัน สาขาวิชาและหน่วยงานอื่น พ.ศ. ๒๕๖๑
๑๔. ให้ ค วามเห็ น ชอบข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม ว่ า ด้ ว ยคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๑
๑๕. ให้ความเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยสภาคณาจารย์
และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑
๑๖. ให้ความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการให้เงินทุน
สนับสนุนการจัดทาผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑

๙
๑๗. อนุมัติแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖
๑๘. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณวุฒิทาง
การศึกษาและฝึกอบรมแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย (แทนตาแหน่งที่ว่าง) ดังนี้
๑) นายชนภัทร
วินยวัฒน์
กรรมการ
๒) รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์นาถ
นาถวรานันต์ กรรมการ
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย บุญโญปกรณ์ กรรมการ
มติที่ประชุม
รับทราบมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อ
วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑
๔.๒ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่าง
สานักงาน ป.ป.ช. กับที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ประธานรายงานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตระหว่างสานักงาน ป.ป.ช. กับที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ทปสท.)
บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ทาขึ้นเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ระหว่าง “สานักงาน
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ” (สานักงาน ป.ป.ช.) โดย เลขาธิการคณะกรรมการ
ป.ป.ช. กับ “ที่ประชุมประธานคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย” (ทปสท.) โดยประธาน ทปสท.
โดยที่ส านั กงาน ป.ป.ช. ตามความเห็ นชอบของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และ ที่
ประชุมประธานคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) ได้เห็นชอบร่วมกันในความร่วมมือ
ส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่และประสานงาน ในการเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่
คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและนักเรียนของสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย ทปสท. เพื่ อให้การศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย ทปสท. ได้เข้ามามีส่วนสาคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้สังคมไทยมีทัศนคติ
ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต กับ สานักงาน
ป.ป.ช. พร้ อมทั้งเพื่อร่ ว มผลั กดัน ยุ ทธศาสตร์ช าติว่าด้ว ยการปูองกั นและปราบปรามการทุจริต โดยมี
เจตนารมณ์และรายละเอียด ดังนี้
ข้อ ๑ วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่และประสานให้เกิดการเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมใน
ความซื่อสัตย์สุจริตในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่าย ทปสท.
๑.๒ เพื่อสร้างเครือข่ายปูองกันและปราบปรามการทุจริตในกลุ่มคณาจารย์ บุคลากร
นักศึกษา และนักเรียนของสถาบันอุดมศึกษาเครือข่าย ทปสท. และเสริมสร้างบทบาทในการเฝูาระวังและมี
ส่วนร่วมในการปูองกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
๑.๓ เพื่อให้ ทปสท. มีบทบาทในการส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักเรียน
ของสถาบันอุดมศึกษาเครือข่าย ทปสท. ได้นายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตไป
ประยุกต์ใช้ในกระบวนการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและการดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาเครือข่าย
ทปสท. ที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ตลอดจนการเข้ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่อต้าน
การทุจริต และร่วมเป็นเครือข่ายปูองกันและปราบปรามการทุจริตกับสานักงาน ป.ป.ช.

๑๐
ข้อ ๒ แนวทางการดาเนินการและกิจกรรมความร่วมมือ
สานักงาน ป.ป.ช. และ ทปสท. ร่วมกันกาหนดแนวทางการดาเนินงานและกิจกรรมความ
ร่วมมือ ดังนี้
๒.๑ ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทางานขึ้นมาชุดหนึ่ง
เพื่อประสานความร่วมมือสานักงาน ป.ป.ช. กับ ทปสท. เกี่ยวกับปฏิบัติหน้าที่ตามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับนี้
๒.๒ ประสานงานและให้ความร่วมมือในการดาเนินงานด้านการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต
๒.๓ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
โดยเฉพาะแนวทางการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่คณาจารย์ บุคลากร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
และการมีส่วนร่วมในการเผยแพร่รณรงค์ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักเรี ยนของสถาบันใน
เครือข่าย ทปสท. ให้ เข้ามามีส่ วนร่ วมในกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและร่ว มเป็นเครือข่ายปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตกับสานักงาน ป.ป.ช.
๒.๔ สนับสนุนการศึกษาวิจัย รวบรวมองค์ความรู้ด้านการปูองกันและปราบปรามทุจริตใน
ระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษา และอื่น ๆ ตามที่สานักงาน ป.ป.ช. กับ ทปสท. เห็นสมควร
๒.๕ ร่ ว มกัน ทาช่อ งทางการสื่ อ สาร เผยแพร่ และประชาสั ม พันธ์ เพื่อ สนั บสนุน การ
ดาเนินงานในฐานะเครือข่ายความร่วมมือปูองกันและปราบปรามการทุจริต
๒.๖ พัฒ นากิจ กรรมที่ จะส่ งเสริ มให้ คณาจารย์ บุคลากร นักศึก ษา และนั กเรียนของ
สถาบันในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาเครือข่าย ทปสท. มีทัศนคติ ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต และมีความรู้
ความเข้าใจถึงผลกระทบจากการทุจริตที่ส่งผลเสียหายต่อประเทศและประชาชน
๒.๗ ร่ ว มให้ ค าปรึ ก ษา เสนอแนะแนวทาง รวมถึ ง การติ ด ตามและประเมิ น ผลการ
ดาเนินงานความร่วมมือดังกล่าว
๒.๘ ร่วมกันดาเนินการอื่นใด ตามที่ สานักงาน ป.ป.ช. และ ทปสท. เห็นสมควร
ข้อ ๓ ระยะเวลาของความร่วมมือ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ส ามปีนับแต่วันที่มีการลงนามร่วมกัน
และเมื่อครบกาหนดสามปีแล้ว ไม่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือปรับปรุง ให้มีผลบังคับใช้ต่ออีก
สองปี เว้นเสียแต่มีการยุติข้อตกลงด้วยความยินยอมของทั้งสองฝุาย
ข้อ ๔ การทบทวนสถานภาพของความร่วมมือ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ อาจมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือปรับปรุงได้
ตามความเหมาะสมด้วยความเห็นชอบจากทั้งสองฝุายเป็นลายลักษณะอักษร และทาเป็นบันทึกข้อตกลง
เพิ่มเติมแนบท้ายบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้
ข้อ ๕ การลงนามความร่วมมือ
เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์และความตั้งใจในการดาเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ฉบับนี้ ทั้งสองฝุายจึงได้ลงนามร่วมกันไว้เป็นหลักฐาน

๑๑
มติที่ประชุม
รับ ทราบบั น ทึกข้อตกลงความร่ว มมือในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ระหว่ า งส านั ก งานคณะกรรมการปู อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ (ป.ป.ช.) กั บ ที่ ป ระชุ ม
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.)
ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ การสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมติที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้
มอบสภาคณาจารย์และข้าราชการดาเนินการและให้ไปศึกษารูปแบบพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ บริเวณด้านหน้าศาลาสหทัยสมาคม กรุงเทพฯ
ในการนี้ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ได้เดินทางไปกับอาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว
ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าชมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ด้านหน้าศาลาสหทัยสมาคม เพื่อศึกษารูปแบบการก่อสร้าง ทั้งนี้ ได้รับเกียรติ จากผู้แทนส านัก
พระราชวังนาเยี่ยมชม (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) ในการนี้ ผู้แทนสานักพระราชวังแจ้งว่ามหาวิทยาลัยยังไม่สามารถสร้าง
พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ได้ในเวลานี้ เนื่องจากต้องขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตก่อน ส่วนขั้นตอนการขอ
อนุญาตก่อสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติ อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน และรูปเคารพพระบรมราชานุสาวรีย์ และอนุสาวรีย์
ของบุคคลสาคัญ ที่ประดิษฐานไว้ในที่สาธารณะ หรือ ณ ที่ซึ่งเปิดให้มหาชนสามารถสักการะบูชาและเข้าชมได้
จะต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาการสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติและการจาลองพระพุทธรูปสาคัญ ณ
กรมช่างสิบหมู่ อาเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม ก่อน ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรรวบรวมข้อมูลคุณูปการของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ เอกลักษณ์เฉพาะ การทรงฉลองครุย
มหาวิทยาลัยราชภัฏว่ามีภาพถ่ายบ้างหรือไม่ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจาพระองค์ และรูปแบบ สถานที่การ
ก่อสร้าง โดยต้องสร้างรูปแบบจาลองเพื่อนาเสนอพิจารณาอนุมัติในเบื้องต้นก่อนนาเสนอในขั้นตอนต่อไป
ปัจจุบันการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ แล้วเสร็จ มีเพียง ๒ แห่ง เท่านั้น คือ ๑)
ด้านหน้าศาลา สหทัยสมาคม สานักพระราชวัง กรุงเทพฯ ๒) วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เมืองกุสินารา
รัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย ฉะนั้นในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น คงไม่สามารถสร้างได้ทุกแห่ง
เนื่องจากมีข้อจากัดเรื่องความเหมาะสมของสถานที่
มติที่ประชุม
เห็นชอบการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช และรอการติดต่อประสานงานกับสานักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ศาลายา เพื่อขอรายละเอียด
การสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
๕.๒ การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประธานแจ้งว่าในคราวประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อ
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติมอบอาจารย์ ดร.หรรษา คล้ายจันทร์พงษ์ ประสานขอข้อมูล
เกี่ยวกับการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

๑๒
อาจารย์ ดร.หรรษา คล้ายจันทร์พงษ์ ได้ประสานไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ สวนสุ นั น ทาแล้ ว โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ม หาวิทยาลั ยราชภัฏ สวนสุ นันทามี ความยิน ดี ให้ ส ภา
คณาจารย์ และข้าราชการ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ นครปฐม เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดาเนินงานของ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มติทปี่ ระชุม
เห็นชอบการไปศึกษาดูงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑
๕.๓ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคานวณชั่วโมง
ปฏิบัติงานของผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
ประธานแจ้งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
คานวณชั่วโมงปฏิบัติงานของผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยสรุปสาระสาคัญไว้
ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการคานวณชั่วโมงปฏิบัติงานของผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้ข้อบังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ แห่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการคานวณชั่วโมงปฏิบัติงานของผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ และใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๗ ภาระงานบริการวิชาการ ได้แก่
๗.๑ เป็นกรรมการ คณะทางาน หรือคณะอนุกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย
มีค่าเท่ากับ ๒ ภาระงาน ต่อคาสั่ง
๗.๒ เป็นวิทยากรฝึกอบรมหรือบรรยายพิเศษ มีค่าเท่ากับ ๐.๕ ภาระงาน ต่อวัน
๗.๓ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ หนึ่งเรื่องมีค่าเท่ากับ
๑ ภาระงาน
๗.๔ งานบริการวิชาการอื่น ๆ มีค่าเท่ากับ ๐.๕ ภาระงาน ต่อวัน
ทั้งนี้ ภาระงานตาม ๗.๑ – ๗.๔ นับได้ไม่เกิน ๑๕ ภาระงาน
๗.๕ งานบริหารวิชาการตามการปรับทิศทางแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ในการพัฒนาท้องถิ่น (Reprofile)
(๑) ประธานคลัสเตอร์ มีค่าเท่ากับ ๑๗ ภาระงาน
(๒) รองประธานคลัสเตอร์ มีค่าเท่ากับ ๙ ภาระงาน
(๓) เลขานุการคลัสเตอร์ มีค่าเท่ากับ ๙ ภาระงาน
(๔) หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม มีค่าเท่ากับ ๗ ภาระงาน ต่อโครงการ/
กิจกรรมที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
(๕) ผู้ดาเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าไม่เกิน ๕ ภาระ ต่อโครงการ/
กิจกรรมที่ดาเนินการแล้วเสร็จงาน”

๑๓

มติที่ประชุม
เห็ น ชอบเชิ ญ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ส มหมาย เปี ย ถนอม รองอธิ ก ารบดี มาร่ ว ม
พิจารณาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคานวณชั่วโมงปฏิบัติงานของ
ผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการประชุมครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๖
เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ รับทราบแผนการดาเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม เพื่อให้ทิศทางการดาเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เป็ นประโยชน์ ต่อบุคลากรในระยะยาวและเกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และเป็นไปตามมาตรา ๒๔ แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนี้
๑. ให้ ค าปรึ ก ษาและข้ อ เสนอแนะในกิจ การของมหาวิ ท ยาลั ย และการพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยต่ออธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย
๒. แสวงหาแนวทางร่ ว มกั น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาศั ก ยภาพของคณาจารย์ แ ละ
ข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
๓. พิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดีหรือ
สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
๔. เรียกประชุมคณาจารย์และข้าราชการเพื่อพิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัย
และนาเสนอความคิดเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย
การปฏิบัติหน้าที่สภาคณาจารย์และข้าราชการถือเป็นการปฏิ บัติหน้าที่ราชการ
และการดาเนิ น การใด ๆ ในการปฏิบั ติห น้ าที่โ ดยชอบย่อ มได้รับความคุ้ มครองและไม่ เป็นเหตุในการ
ดาเนินการทางวินัย
มติที่ประชุม
นครปฐม ดังนี้

เห็นชอบการดาเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
๑) จัดโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในช่วงปีใหม่
๒) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร ในช่วงต้นเดือน

กรกฎาคม ๒๕๖๑
โดยมอบหมายให้ อาจารย์ ดร.หรรษา คล้ ายจั นทร์ พงษ์ อาจารย์ ดร.นั นท์ นภั ส
นิ ยมทรั พย์ อาจารย์ พั น จ่ า เอกหญิ ง สี น วล รั ต นวิ จิ ต ร และอาจารย์ ธี ร ศั ก ดิ์ ลี ล ะพั ฒ นา รั บ ผิ ด ชอบ
ดาเนินการร่างโครงการดังกล่าวเสนอที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

๑๔
๖.๒ ประธานแจ้งกาหนดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชั้น ๕
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
เลิกประชุม เวลา ๑๖.๑๕ น.

นางภัทรานิษฐ์ บุญรักษาศิริพงษ์
ผู้จดรายงานการประชุม

อาจารย์ยศพรธ์ วรรชนะ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

