
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
ครั้งที่  ๓/๒๕๖๑ 

วันพฤหัสบดีที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๓.๓๐  น. 
ณ  ห้องสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
 ๑. อาจารย์ไพโรจน์ ร่มบารม ี ประธานกรรมการ 
 ๒. อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ กรรมการ 
 ๓.  อาจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา กรรมการ 
 ๔. อาจารย์ ดร.หรรษา คล้ายจันทร์พงษ ์ 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 จันทนะโสตถิ ์ กรรมการ ติดราชการ 
 ๒. อาจารย์ณัฐวรรธน์ สถิราวิวัฒน์ กรรมการ ไปราชการ 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
๑. อาจารย์ ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว อธิการบดี 
๒. นางภัทรานิษฐ์  บุญรักษาศิริพงษ์ เจ้าหน้าที่งานประชุมและพิธีการ  

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๔๐  น. 

 ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการกล่าวแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้แก ่   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย  เปียถนอม เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น” 
ประจ าปี ๒๕๖๐  

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประชุมแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑.  ประธานได้เชิญอาจารย์ ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว อธิการบดี มาให้แนวทางการพัฒนา

มหาวิทยาลัยแก่สภาคณาจารย์และข้าราชการ และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในโอกาสนี้ อาจารย์ ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว อธิการบดี      



๒ 
 

ได้กล่าวขอบคุณสภาคณาจารย์และข้าราชการที่ไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารมหาวิทยาลัย อีกทั้งได้
ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตลอดมา  

อาจารย์ ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว อธิการบดี  ได้ให้นโยบายการบริหารงานมหาวิทยาลัยว่า 
มหาวิทยาลัยต้องขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนและมีคุณภาพ 
โดยการมอบนโยบายลงไปสู่ระดับคณะ ส านัก สถาบัน ศูนย์ และบุคลากรทุกภาคส่วน ภายใต้หลักในการ
ท างาน ๔ ประการ คือ หลักคิด หลักวิชา หลักปฏิบัติ หลักการมีส่วนร่วม และยึดหลักธรรมาภิบาล นอกจาก
หลักในการท างานดังกล่าวแล้ว จะค านึงถึงความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเป็นส าคัญ 

๒. รับทราบค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ ๕๗๑/๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายหน้าที่
ความรับผิดชอบและมอบอ านาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ดังนี้ 

 ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปียถนอม  รองอธิการบดี ก ากับดูแลด้านการบริหาร 
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล มรรควิบูลย์ชัย รองอธิการบดี ก ากับดูแลด้านยุทธศาสตร์                

และงบประมาณ 
๓) อาจารย์ชัยยุธ  มณีรัตน์ รองอธิการบดี ก ากับดูแลด้านวิชาการ 
๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์การุณย์ ด่านประดิษฐ์ รองอธิการบดี ก ากับดูแลด้านพัฒนา

นักศึกษา 
๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย รองอธิการบดีก ากับดูแลด้านวิจัยและ

นวัตกรรม 

๓. รับทราบการแต่งตั้ง นายหมวดเอก เอกพันธุ์ คุปตวัช เป็นกรรมการบริหารโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (แทนต าแหน่งที่ว่าง) 

๔. รับทราบค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ ๖๐/๒๕๖๐ เรื่อง การแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในต าแหน่งผู้อ านวยการ ดังนี้ 

 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท   เหลืองบุตรนาค  ประธานกรรมการ 
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล  อุสายพันธ์  กรรมการ 
 ๓. อาจารย์ศุภกิจ   จงศักดิ์สวัสดิ์  กรรมการ 
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย  เปียถนอม  กรรมการ 
 ๕. อาจารย์ชัยยุธ   มณีรัตน์   กรรมการ 

๕. รับทราบผลการด าเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการในการผลักดันให้
มหาวิทยาลัยจ่ายค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
เต็มจ านวนที่ได้รับมาจากส านักงานงบประมาณ เป็น ๑.๗ และ ๑.๕  

๖. รับทราบการเลื่อนวันเสด็จพระราชด าเนินของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ตามที่ทรงรับเชิญเสด็จพระราชด าเนินเป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร “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 โดยมีสาระส าคัญดังนี้  
   ๑) ให้ความเห็นชอบการท ารูปหล่อรัชกาลที่ ๙ (มีขนาดใหญ่กว่าองค์จริงเท่าครึ่ง)  
  ๒) รับทราบการเชิญทายาท อาจารย์ปิ่น งามพิศ (ผู้ถึงแก่กรรม) มารับโล่ห์แสดงความ
ขอบคุณจากนายกสภามหาวิทยาลัย ที่ได้มอบที่ดินให้แก่มหาวิทยาลัยเพ่ือสร้างประโยชน์ต่อการศึกษา 
  ๓) รับทราบการติดตามการด าเนินการตามมติที่ประชุม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ เรื่อง ให้
ตรวจสอบการลาศึกษาต่อของอาจารย์  

 ๔) รับทราบการติดตามการด าเนินการตามมติที่ประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ ประธาน
มอบ รศ.ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์ ด าเนินการปรับหลักสูตรในสาขาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ใหม่ โดยการ
ควบรวมหลักสูตรตาม มคอ. แบ่งเป็นแขนงวิชาต่างๆ ให้ชัดเจน เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของหลักสูตรและเพ่ือ
เป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 ๕) รับทราบการติดตามการด าเนินการตามมติท่ีประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ มอบนิติกร
ปรับแก้รายละเอียด โดยให้ปรับรวมระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยกองทุนเพ่ือการวิจัย ทุกฉบับไว้
เป็นฉบับเดียว ส่วนการพิจารณาเพ่ิมจ านวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้านงานวิจัยระดับชาติ 
 ๖) รับทราบการติดตามการด าเนินการ ๑/๒๕๖๑ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการควบคุมการรับและจ่ายเงินสวัสดิการของคณะ ส านัก สถาบัน 
สาขาวิชา และหน่วยงานอ่ืน พ.ศ. ..... ตามที่เสนอ โดยให้ปรับแก้  ค านิยาม ค าว่า “เงินสวัสดิการ” เป็น 
“เงินที่ได้รับจัดสรร เงินสวัสดิการจากมหาวิทยาลัย จากการให้บริการวิชาการ จากการวิจัยงบประมาณ
ภายนอก จากผู้บริจาคมอบให้ ให้หมายความรวมถึงเงินรายได้อ่ืน ๆ ที่ไม่มีวัตถุประสงค์เป็นการเฉพาะ 
และดอกผลจากเงินสวัสดิการ” ทั้งนี้ ให้น าเสนอคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย และ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามล าดับต่อไป 
 ๗) รับทราบผลค าพิพากษาศาลปกครองกลางคดีหมายเลขด าที่ 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) รับทราบการแก้ไขข้อบังคับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐            
เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ ได้มีมติอนุญาตให้ด าเนินการปรับแก้ข้อบังคับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ                  
กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุนอย่างแท้จริง ดังนี้ 
 
 
 



๔ 
 

 
ล าดับ 

(เดิม) 
เอกสารแนบท้ายข้อบังคับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

(ใหม่) 
ขอแก้ไขข้อบังคับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นดังนี้ 

๑ ข้อ ๓ เงินสะสมและเงินสมทบ 
       ๓.๑ สมาชิกต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน
เป็นรายเดือน และน าส่งเข้ากองทุนพร้อมกับการ
น าส่งเงินสมทบของนายจ้าง โดยให้นายจ้างหัก
เงินสะสมจากค่าจ้าง ในอัตราร้อยละ ๓ ของ
ค่าจ้างต่อเดือน 
 ๓.๒ นายจ้างจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน
ให้แก่สมาชิกแต่ละรายในอัตราเดียวกับอัตราเงิน
สะสมและจ่ายในวันเดียวกับวันที่จ่ายเงินสะสมใน
ข้อ ๓.๑ 

ข้อ ๓ เงินสะสมและเงินสมทบ 
 ๓.๑ สมาชิกต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน
เป็นรายเดือน และน าส่งเข้ากองทุนพร้อมกับการ
น าส่งเงินสมทบของนายจ้างโดยให้นายจ้างหัก
เงินสะสมจากค่าจ้าง ในอัตราร้อยละ ๓ – ๑๕ 
ของค่าจ้างต่อเดือน 
 ๓.๒ นายจ้างจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน
ให้แก่สมาชิกแต่ละรายในอัตราร้อยละ ๓ และ
จ่ายในวันเดียวกับวันที่จ่ายเงินสะสมในข้อ ๓.๑ 

๒ ข้อ ๒ สมาชิกภาพและการรับสมาชิก 
 ๒.๑ บุคคลที่จะเป็นสมาชิกกองทุนนี้ได้ต้อง
มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ครบถ้วน 
 (ก) พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย หรือพนักงานโรงเรียนสาธิต 
ยกเว้นชาวต่างชาติ 
 (ข) แสดงความจ านงเข้าเป็นสมาชิกตาม
ข้อบังคับนี้ 
 (ค) ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน
ให้เข้าเป็นสมาชิกได้ 
 ทั้งนี้  สมาชิกสามารถลาออกจากกองทุน
และสามารถกลับเข้าเป็นสมาชิกกองทุนได้อีกเมื่อ
ลาออกจากกองทุนครบ ๑ ปี แล้ว 

ข้อ ๒ สมาชิกภาพและการรับสมาชิก 
 ๒.๑ บุคคลที่จะเป็นสมาชิกกองทุนนี้ได้
ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ครบถ้วน 
 (ก) พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย หรือพนักงานโรงเรียนสาธิต 
ยกเว้นชาวต่างชาติ 
 (ข) แสดงความจ านงเข้าเป็นสมาชิกตาม
ข้อบังคับนี้ 
 (ค) ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน
ให้เข้าเป็นสมาชิกได้ 

สมาชิกสามารถลาออกจากกองทุน และ
สามารถกลับเข้าเป็นสมาชิกกองทุนได้อีก ๑ ครั้ง 
เมื่อลาออกจากกองทุนครบ ๑ ปี 

๓ ข้อ ๙ การจ่ายเงินกองทุน 
 ๙.๒.๑ ภายใต้ข้อบังคับของ ๙.๒.๒ (เฉพาะ
กรณีท าความผิดอันเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความ
เสียหายอย่างร้ายแรงมหาวิทยาลัยจะไม่จ่ายเงิน
สมทบและผลประโยชน์ที่ เกิดจากเงินดังกล่าว
ให้กับสมาชิก) ให้จ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ที่
เกิดจากเงินดังกล่าวให้แก่สมาชิกตามเกณฑ์ ดังนี้ 

ข้อ ๙ การจ่ายเงินกองทุน 
 ๙.๒.๑ ภายใต้ข้อบังคับของ ๙.๒.๒ (เฉพาะ 
กรณีท าความผิดอันเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความ
เสียหายอย่างร้ายแรงมหาวิทยาลัยจะไม่จ่ายเงิน
สมทบและผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินดังกล่าวให้กับ
สมาชิก) ให้จ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ที่เกิด
จากเงินดังกล่าวให้แก่สมาชิกตามเกณฑ์ ดังนี้ 



๕ 
 

 
ล าดับ 

(เดิม) 
เอกสารแนบท้ายข้อบังคับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

(ใหม่) 
ขอแก้ไขข้อบังคับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นดังนี้ 

 
 
 
 

อายุสมาชิก                   ร้อยละของเงินสมทบ 
น้อยละ ๕ ปี     ๐ 
ครบ ๕ ปี ขึ้นไป   ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 

อนึ่ง ส าหรับกรณีต่อไปนี้ สมาชิกจะได้รับ
เงินสมทบและผลประโยชน์ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ 

(ก) ถึงแก่กรรม 
(ข) ครบเกษียณอายุการท างาน 
(ค) ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึงการ

ทุพพลภาพ เนื่องจากสาเหตุใด ๆ ถึงขนาดไม่
สามารถประกอบหน้าที่การงานใด ๆ ในอาชีพ
ประจ า 

(ง) เจ็บปุวยจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้โดยมี
หนังสือรับรองจากแพทย์ที่นายจ้างยอมรับ เป็นผู้ลง
ความเห็นว่าสมาชิกไม่สามารถปฏิบัติงานของ
นายจ้างได้อีกต่อไป 

อายุสมาชิก                   ร้อยละของเงินสมทบ 
น้อยละ ๕ ปี     ๐ 
ครบ ๕ ปี ขึ้นไป   ๑๐๐ 

กรณีสมาชิกมีอายุสมาชิกครบ ๕ ปี ขึ้นไป 
จะได้รับการจ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ที่เกิด
จากเงินสมทบของนายจ้างต่อเมื่อลาออกจากงาน 
หรือนายจ้างไม่ต่อสัญญาจ้างเนื่องจากสิ้นสุด
สัญญาจ้าง 

 

อนึ่ง ส าหรับกรณีต่อไปนี้ สมาชิกจะได้รับ
เงินสมทบและผลประโยชน์ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ 

(ก) ถึงแก่กรรม 
(ข) ครบเกษียณอายุการท างาน 
(ค) ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง การ

ทุพพลภาพ เนื่องจากสาเหตุใด ๆ ถึงขนาดไม่
สามารถประกอบหน้าที่การท างานใด ๆ ในอาชีพ
ประจ า 

(ง) เจ็บปุวยจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ โดย
มีหนังสือรับรองจากแพทย์ที่นายจ้างยอมรับ เป็น
ผู้ลงความเห็นว่าสมาชิกไม่สามารถปฏิบัติงานของ
นายจ้างได้อีกต่อไป 

 (จ) เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ
หรือเสมือนไร้ความสามารถ โดยมีหนังสือรับรอง
จากแพทย์ที่นายจ้างยอมรับ เป็นผู้ลงความเห็นว่า 
สมาชิกไม่สามารถปฏิบัติงานของนายจ้างได้อีก
ต่อไป 

(ฉ) กองทุนเป็นอันยกเลิกตามข้อ ๑๒.๑ 
(ช) นายจ้างเลิกกิจการ 

(จ) เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ 
หรือเสมือนไร้ความสามารถ โดยมีหนังสือรับรอง
จากแพทย์ที่นายจ้างยอมรับ เป็นผู้ลงความเห็นว่า 
สมาชิกไม่สามารถปฏิบัติงานของนายจ้างได้อีก
ต่อไป 

(ฉ) กองทุนเป็นอันยกเลิกตามข้อ ๑๒.๑  
(ช) นายจ้างเลิกกิจการ 

 ๑๐) รับทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ค านวณชั่วโมงปฏิบัติงานของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 



๖ 
 

 ๑๑) รับทราบงานประชาสัมพันธ์น าภาพการให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนพ้ืนที่
มหาวิทยาลัยจัดตลาดในมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 
จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ – ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ขึ้นจอ LED มหาวิทยาลัยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย  
  ๑๒) รับทราบการเปลี่ยนแปลงการใช้งานอีเมล์จากโดเมน @npru.ac.th เป็นอีเมล์
ระบบใหม่ที่มีชื่อโดเมน @webmail.npru.ac.th 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๖๑ 
  ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จ านวน ๑๒ หน้า เพ่ือรับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ๒/๒๕๖๑           
เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
  ๓.๑  รายงานความคืบหน้าตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑  
   ประธานรายงานความคืบหน้าตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 
๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้  
 
เรื่องที่ มติที่ประชุม การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑ มอบสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ด าเนินการส่งการ์ดอวยพรวันเกิด
ให้ กั บบุ คลากรมหาวิ ทยาลั ย    
ราชภัฏนครปฐมแทนอธิการบดี 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 

ประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ 

๒ รั บทราบการสร้ า งพระบรม           
ราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จ         
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ขนาด 
๑.๕ เท่า โดยมอบประธานสภา
ค ณ า จ า ร ย์ แ ล ะ ข้ า ร า ช ก า ร
ด า เนินการ  และให้ ไปศึ กษา
รูปแบบพระบรมราชานุสาวรีย์        
ในหลวงรั ชกาลที่  ๙  บริ เ วณ
ด้านหน้าศาลา สหทัยสมาคม 
กรุงเทพมหานคร 
 

เสนอที่ประชุมพิจารณาในการ
ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๒๒ 
มีนาคม ๒๕๖๑ ระเบียบวาระ         
ที่ ๕.๑ 

ประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ 



๗ 
 

เรื่องที่ มติที่ประชุม การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๓ มอบอาจารย์ ดร.หรรษา คล้าย

จันทร์พงษ์ ประสานขอข้อมูลเกี่ยว          
กับการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เสนอที่ประชุมพิจารณาในการ
ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๒๒ 
มีนาคม ๒๕๖๑ ระเบียบวาระ      
ที่ ๕.๒ 

อาจารย์ ดร.หรรษา 
คล้ายจันทร์พงษ์ 

๔ เ ห็ น ชอบประส านกั บหน่ ว ย
ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย
น าเสนอข่าวสารจากสภาคณาจารย์
และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมลงในจดหมายข่าวเฟ่ืองฟูา 

ด าเนินการแล้ว ฝุายเลขานุการ        
สภาคณาจารย์ 
และข้าราชการ 

๕ เห็นชอบมอบประธานน าข้อมูลผลการ
ตรวจสุขภาพประจ าปี ๒๕๖๐ของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาหาแนวทาง
สร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

อยู่ระหว่างด าเนินการ ประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ 

มติที่ประชุม  รับทราบรายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ๔.๑  มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 
  ประธานแจ้งมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา        
มหาวชิราลงกรณ ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีสาระส าคัญดังนี้  
  ๑. รับทราบผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
  ๒. รับทราบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ถึงครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐ 
  ๓. รับทราบผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือการวิจัย ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๐ 
  ๔. รับทราบรายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๐ 
  ๕. รับทราบรายงานผลการสอบทานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ณ สิ้นไตรมาส  
ที่  ๑ (เดือนตุลาคม ถึ ง เดือนธันวาคม ๒๕๖๐) ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามหนังสือ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๑๓/๕๑๗ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  



๘ 
 

  ๖. อนุมัติให้ปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จ านวน ๑ คน ดังนี้ 

หลักสูตร ระดับปริญญาตรี รวม 
ภาคปกติ กศ.พป. 

ครุศาสตรบัณฑิต ๑ - ๑ 
รวม ๑ - ๑ 

  ๗. อนุมัติให้ปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา จ านวน ๙ คน ดังนี้ 
     ๑) ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จ านวน ๑ คน 
     ๒) ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จ านวน ๔ คน 
   ๓) ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จ านวน ๑ คน 
   ๔) ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จ านวน ๓ คน 
  ๘. อนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) 
  ๙. อนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
  ๑๐. อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ดังนี้ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรเดิม อาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ หมายเหตุ 
อาจารย์เกษรินทร์  ชาวเกวียน อาจารย์วิศวะ   สื่อสุวรรณ อาจารย์เกษรินทร์ ชาวเกวียน 

ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก 

  ๑๑. รับรองผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
และอนุมัติแผนพัฒนาคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
  ๑๒. ให้ความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
และการจ่ายเงินสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
  ๑๓. ให้ความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการควบคุมการ
รับและจ่ายเงินสวัสดิการของคณะ ส านัก สถาบัน สาขาวิชาและหน่วยงานอ่ืน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๑๔. ให้ความเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๑  
  ๑๕. ให้ความเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยสภาคณาจารย์
และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๑๖. ให้ความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการให้เงินทุน
สนับสนุนการจัดท าผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑ 



๙ 
 

  ๑๗. อนุมัติแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ 
  ๑๘. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิทาง
การศึกษาและฝึกอบรมแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย (แทนต าแหน่งที่ว่าง) 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
ส านักงาน ป.ป.ช. กับท่ีประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
  ประธานรายงานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตระหว่างส านักงาน ป.ป.ช. กับที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ทปสท.) 
  บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ท าขึ้นเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ระหว่าง “ส านักงาน
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ” (ส านักงาน ป.ป.ช.) โดย เลขาธิการคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กับ “ที่ประชุมประธานคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย” (ทปสท.) โดยประธาน ทปสท. 
  โดยที่ส านักงาน ป.ป.ช. ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และ ที่
ประชุมประธานคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) ได้เห็นชอบร่วมกันในความร่วมมือ 
ส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่และประสานงาน ในการเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่
คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและนักเรียนของสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย ทปสท. เพ่ือให้การศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย ทปสท. ได้เข้ามามีส่วนส าคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้สังคมไทยมีทัศนคติ
ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต กับ ส านักงาน 
ป.ป.ช. พร้อมทั้งเพ่ือร่วมผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต โดยมี
เจตนารมณ์และรายละเอียด ดังนี้ 

ข้อ ๑ วัตถุประสงค์ 
 ๑.๑ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่และประสานให้เกิดการเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมใน
ความซื่อสัตย์สุจริตในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่าย ทปสท. 
 ๑.๒ เพ่ือสร้างเครือข่ายปูองกันและปราบปรามการทุจริตในกลุ่มคณาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษา และนักเรียนของสถาบันอุดมศึกษาเครือข่าย ทปสท. และเสริมสร้างบทบาทในการเฝูาระวังและมี
ส่วนร่วมในการปูองกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
 ๑.๓ เพ่ือให้ ทปสท. มีบทบาทในการส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักเรียน
ของสถาบันอุดมศึกษาเครือข่าย ทปสท. ได้น ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตไป
ประยุกต์ใช้ในกระบวนการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาเครือข่าย 
ทปสท. ที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ตลอดจนการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่อต้าน
การทุจริต และร่วมเป็นเครือข่ายปูองกันและปราบปรามการทุจริตกับส านักงาน ป.ป.ช. 



๑๐ 
 

ข้อ ๒ แนวทางการด าเนินการและกิจกรรมความร่วมมือ 
 ส านักงาน ป.ป.ช. และ ทปสท. ร่วมกันก าหนดแนวทางการด าเนินงานและกิจกรรมความ
ร่วมมือ ดังนี้ 
 ๒.๑ ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานขึ้นมาชุดหนึ่ง 
เพ่ือประสานความร่วมมือส านักงาน ป.ป.ช. กับ ทปสท. เกี่ยวกับปฏิบัติหน้าที่ตามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับนี้ 
 ๒.๒ ประสานงานและให้ความร่วมมือในการด าเนินงานด้านการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต 
 ๒.๓ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
โดยเฉพาะแนวทางการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่คณาจารย์ บุคลากร เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ 
และการมีส่วนร่วมในการเผยแพร่รณรงค์ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักเรี ยนของสถาบันใน
เครือข่าย ทปสท. ให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและร่วมเป็นเครือข่ายปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตกับส านักงาน ป.ป.ช. 
 ๒.๔ สนับสนุนการศึกษาวิจัย รวบรวมองค์ความรู้ด้านการปูองกันและปราบปรามทุจริตใน
ระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษา และอ่ืน ๆ ตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. กับ ทปสท. เห็นสมควร 
 ๒.๕ ร่วมกันท าช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานในฐานะเครือข่ายความร่วมมือปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
 ๒.๖ พัฒนากิจกรรมที่จะส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักเรียนของ
สถาบันในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาเครือข่าย ทปสท. มีทัศนคติ ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต และมีความรู้
ความเข้าใจถึงผลกระทบจากการทุจริตที่ส่งผลเสียหายต่อประเทศและประชาชน 
 ๒.๗ ร่วมให้ค าปรึกษา เสนอแนะแนวทาง รวมถึงการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานความร่วมมือดังกล่าว 
 ๒.๘ ร่วมกันด าเนินการอื่นใด ตามท่ี ส านักงาน ป.ป.ช. และ ทปสท. เห็นสมควร 

ข้อ ๓ ระยะเวลาของความร่วมมือ 
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ มีผลบังคับใช้สามปีนับแต่วันที่มีการลงนามร่วมกัน 
และเมื่อครบก าหนดสามปีแล้ว ไม่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมหรือปรับปรุง ให้มีผลบังคับใช้ต่ออีก
สองปี เว้นเสียแต่มีการยุติข้อตกลงด้วยความยินยอมของทั้งสองฝุาย 

ข้อ ๔ การทบทวนสถานภาพของความร่วมมือ 
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ อาจมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมหรือปรับปรุงได้
ตามความเหมาะสมด้วยความเห็นชอบจากทั้งสองฝุายเป็นลายลักษณะอักษร และท าเป็นบันทึกข้อตกลง
เพ่ิมเติมแนบท้ายบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ 

ข้อ ๕ การลงนามความร่วมมือ 
 เพ่ือแสดงถึงเจตนารมณ์และความตั้งใจในการด าเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ฉบับนี้ ทั้งสองฝุายจึงได้ลงนามร่วมกันไว้เป็นหลักฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    



๑๑ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
ระหว่างส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กับที่ประชุม
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  ๕.๑  การสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
           ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมติที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้
มอบสภาคณาจารย์และข้าราชการด าเนินการและให้ไปศึกษารูปแบบพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ บริเวณด้านหน้าศาลาสหทัยสมาคม กรุงเทพฯ 
 ในการนี้ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ได้เดินทางไปกับอาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว 
ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าชมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช ด้านหน้าศาลาสหทัยสมาคม เพ่ือศึกษารูปแบบการก่อสร้าง ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้แทนส านัก
พระราชวังน าเยี่ยมชม (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) ในการนี้ ผู้แทนส านักพระราชวังแจ้งว่ามหาวิทยาลยัยังไม่สามารถสร้าง
พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ได้ในเวลานี้ เนื่องจากต้องขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตก่อน ส่วนขั้นตอนการขอ
อนุญาตก่อสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติ อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน และรูปเคารพพระบรมราชานุสาวรีย์ และอนุสาวรีย์
ของบุคคลส าคัญ ที่ประดิษฐานไว้ในที่สาธารณะ หรือ ณ ที่ซึ่งเปิดให้มหาชนสามารถสักการะบูชาและเข้าชมได้ 
จะต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาการสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติและการจ าลองพระพุทธรูปส าคัญ ณ 
กรมช่างสิบหมู่ อ าเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม ก่อน ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรรวบรวมข้อมูลคุณูปการของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ เอกลักษณ์เฉพาะ การทรงฉลองครุย
มหาวิทยาลัยราชภัฏว่ามีภาพถ่ายบ้างหรือไม่ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจ าพระองค์ และรูปแบบ สถานที่การ
ก่อสร้าง โดยต้องสร้างรูปแบบจ าลองเพ่ือน าเสนอพิจารณาอนุมัติในเบื้องต้นก่อนน าเสนอในขั้นตอนต่อไป 

   ปัจจุบันการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ แล้วเสร็จมีเพียง ๒ แห่ง เท่านั้น คือ ๑) 
ด้านหน้าศาลา สหทัยสมาคม ส านักพระราชวัง กรุงเทพฯ  ๒) วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เมืองกุสินารา           
รัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย ฉะนั้นในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น คงไม่สามารถสร้างได้ทุกแห่ง
เนื่องจากมีข้อจ ากัดเรื่องความเหมาะสมของสถานที่  

มติที่ประชุม  เห็นชอบการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช และรอการติดต่อประสานงานกับส านักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ศาลายา เพ่ือขอรายละเอียด
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
ราชภัฏสวนสุนันทาแล้ว โดยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีความยินดีให้สภา
คณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการด าเนินงานของ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

มติทีป่ระชุม  เห็นชอบการไปศึกษาดูงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ 

  ๕.๓   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการค านวณชั่วโมง
ปฏิบัติงานของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   ประธานแจ้งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
ค านวณชั่วโมงปฏิบัติงานของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยสรุปสาระส าคัญไว้ 
ดังนี้ 
   ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการค านวณชั่วโมงปฏิบัติงานของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑” 
   ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้ข้อบังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
   ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ แห่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการค านวณชั่วโมงปฏิบัติงานของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ และใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 
   “ข้อ ๗  ภาระงานบริการวิชาการ ได้แก่ 
    ๗.๑ เป็นกรรมการ คณะท างาน หรือคณะอนุกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย 
มีค่าเท่ากับ ๒ ภาระงาน ต่อค าสั่ง 
    ๗.๒ เป็นวิทยากรฝึกอบรมหรือบรรยายพิเศษ มีค่าเท่ากับ ๐.๕ ภาระงาน ต่อวัน 
    ๗.๓ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ หนึ่งเรื่องมีค่าเท่ากับ  
๑ ภาระงาน 
    ๗.๔ งานบริการวิชาการอ่ืน 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/
กิจกรรมที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 
     (๕) ผู้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าไม่เกิน ๕ ภาระ ต่อโครงการ/
กิจกรรมที่ด าเนินการแล้วเสร็จงาน” 



๑๓ 
 

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปียถนอม รองอธิการบดี มาร่วม
พิจารณาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการค านวณชั่วโมงปฏิบัติงานของ   
ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการประชุมครั้งต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
  ๖.๑  รับทราบแผนการด าเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม เพ่ือให้ทิศทางการด าเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรในระยะยาวและเกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และเป็นไปตามมาตรา ๒๔ แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนี้ 
   ๑. ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนา
มหาวิทยาลัยต่ออธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย 
   ๒. แสวงหาแนวทางร่วมกันเพ่ือส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และ
ข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
   ๓. พิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่อธิการบดีหรือ
สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
   ๔. เรียกประชุมคณาจารย์และข้าราชการเพ่ือพิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัย
และน าเสนอความคิดเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย 
   การปฏิบัติหน้าที่สภาคณาจารย์และข้าราชการถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
และการด าเนินการใด ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบย่อมได้รับความคุ้มครองและไม่เป็นเหตุในการ
ด าเนินการทางวินัย 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบการด าเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ดังนี้ 

     ๑) จัดโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในช่วงปีใหม่  
 ๒) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กร ในช่วงต้นเดือน

กรกฎาคม ๒๕๖๑  
   โดยมอบหมายให้ อาจารย์ ดร.หรรษา คล้ายจันทร์พงษ์ อาจารย์ ดร.นันท์นภัส             
นิยมทรัพย์ อาจารย์ พันจ่าเอกหญิง สีนวล รัตนวิจิตร และอาจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา รับผิดชอบ
ด าเนินการร่างโครงการดังกล่าวเสนอที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 
 



๑๔ 
 

  ๖.๒  ประธานแจ้งก าหนดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ 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   อาจารย์ยศพรธ์  วรรชนะ 
       ผู้จดรายงานการประชุม   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


