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เมื่อวันที่  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๑๔.๐๐ น. 
ณ  ห้องสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ ประธานกรรมการ 
 ๒. อาจารย์ ดร.ธีรวุธ ธาดาตันติโชค รองประธานกรรมการ 
 ๓. อาจารย์ ดร.นันท์นภัส นิยมทรัพย์ กรรมการ 
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อวยไชย อินทรสมบัติ กรรมการ  
 ๕. อาจารย์ ดร.หรรษา คล้ายจันทร์พงษ์ กรรมการ 
 ๖. อาจารย์ ดร.พิบูลย์ มังกร กรรมการ 
 ๗. อาจารย์ ดร.ณัฐวรรณ พุ่มดียิ่ง กรรมการ 
 ๘. อาจารย์ ดร.ณัฐพัชญ์ ศรีราจันทร์ กรรมการ 
 ๙. อาจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๐. นางกฤติมา ธณศักดิ์กุล ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑. อาจารย์ณัฐวรรธน์ สถิราวิวัฒน์ กรรมการ ไปราชการ 
 ๒. ผศ.ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์ กรรมการ ไปราชการ 
 ๓. นางฐิติรัตน์ ฟูาเฟ่ืองวิทยากุล กรรมการ ติดราชการ 
 ๔. นางศรีสุดา มีอยู่เต็ม กรรมการ ไปราชการ 

เริ่มประชุม เวลา ๑๔.๑๒ น. 
  ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ๑. ก าหนดการลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมของท่านพลเอก ดาว์พงษ์ 
รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในระหว่างวันที่ ๖ – ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ชุมชนพุอ้ายดาว ต าบลบ่อสุพรรณ 
อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมหาวิทยาลัยให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เข้าร่วมต้อนรับท่านองคมนตรี 
ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ในการนี้ ขอเชิญกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการทุกท่านเข้าร่วมต้อนรับองคมนตรี
ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  
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 ๒. มหาวิทยาลัยมอบให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์การุณย์ ด่านประดิษฐ์ อาจารย์ญาณภัทร 
ยอดแก้ว ประสานคณะกรรมการวัดใหม่ปิ่นเกลียว เพ่ือหารือเรื่องการจัดสร้างซุ้มประตูวัด โดยการจัด
ทอดผ้าปุาสามัคคีเพ่ือหาเงินสมทบทุนในการสร้างซุ้มประตูวัด และมอบอาจารย์วิโรจน์ บัวงาม ตรวจสอบ
ฐานรากซุ้มประตูวัดเดิม และประเมินราคาการก่อสร้างเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาต่อไป  
 ๓. อธิการบดีเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริ 
หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรเร่งรัด” รุ่นที่ ๑/๖๒ ในระหว่างวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒ 
มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนจิตอาสา พ้ืนที่กองพันฝึกส่วนหลัง กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภ
รักษาพระองค์ เขตพระราชฐานในพระองค์ 
 ๔. แจ้ งขั้ นตอนการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการโดยผู้ ทรงคุณวุฒิ  ( peer 
reviewer) ส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 ๕. แจ้งก าหนดการจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม
อาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยจัดกิจกรรมดังนี้ 
  เวลา ๐๗.๓๐ น.  พิธีท าบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์ ๑๘ รูป 
  เวลา ๐๘.๓๐ น. พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และร่วมลงนามถวายพระพร 
  เวลา ๐๙.๓๐ น. ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ  
  ในการนี้ ขอเชิญกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการทุกท่านเข้าร่วมพิธีในวัน เวลา 
และสถานที่ดังกล่าว และมอบ อาจารย์ ดร.ธีรวุธ ธาดาตันติโชค เป็นผู้แทนสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะและร่วมลงนามถวายพระพร 
 ๖. มหาวิทยาลัยมีหอพักอาคารศูนย์ความร่วมมืออาเซียนให้นักศึกษาจากประเทศจีนพัก
อาศัยซึ่งหอพักยังมีห้องว่าง หากนักศึกษาไทยมีปัญหาเรื่องการเงินสามารถขอพักอาศัยในหอพักอาคารศูนย์
ความร่วมมืออาเซียนได้ตามระเบียบและเงื่อนไขท่ีก าหนด 
 ๗. แจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการจัดบุคลากรเข้าพักอาศัยในบ้านพักและ
อาคารชุดของมหาวิทยาลัย ตามประกาศของคณะกรรมการบริหารที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม  
 ๘. มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยประเมินเพ่ือแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นส าหรับต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
และต าแหน่งประเภทผู้บริหาร โดยคณะอนุกรรมการจัดท าแนวทางการประเมินฯ ก าลังด าเนินการจัดท า
คู่มือการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น โดยเทียบเคียงหลักเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และให้เจ้าหน้าที่ฝุายปฏิบัติงานด าเนินการประเมินค่างานในหน้าที่ 
หลังจากด าเนินการจัดท าคู่มือและประเมินค่างานเรียบร้อยแล้วจะน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามล าดับต่อไป 
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 ๙. มหาวิทยาลัยก าลังด าเนินการวางแผนการของบประมาณโครงการแผนปฏิบัติการตาม
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แต่มหาวิทยาลัยยัง
ประมาณการรายได้ของมหาวิทยาลัยไม่ชัดเจน เนื่องจากมีการเปลี่ยนรัฐบาลชุดใหม่และมหาวิทยาลัยรอให้
การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ รวมทั้งการรับนักศึกษาภาค กศ.พป. และ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เสร็จสิ้นในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ กองนโยบายและแผนได้จัดประชุม
พิจารณาโครงการแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะในระหว่างเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒  
 ๑๐. ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน ๕ ราย ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงดาว รุ่งเจริญเกียรติ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรษมน เพียรเสมอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไก้รุ้ง เฮงพระพรหม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.พิทักษ์พงศ์ ปูอมปราณี และผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกนรา จันดา 
 ๑๑. ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีรายละเอียด
สาระส าคัญดังนี้ 

  ๑) แก้ไขสัญญาจ้างเหลือเพียง ๒ ระยะ ภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนด 
   สัญญาระยะท่ีหนึ่ง สัญญาจ้าง ๑ – ๒ ปี 
   สัญญาระยะท่ีสอง สัญญาจ้างจนถึงพนักงานมหาวิทยาลัยอายุครบ ๖๐ ปี 
  ๒) เงื่อนไขสัญญาจ้าง (สายวิชาการ) 
   ๒.๑) สัญญาจ้างระยะท่ีหนึ่ง 
    ๒.๑.๑) ต้องผ่านการทดลองงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.บ.ม. ก าหนด 
    ๒.๑.๒) มีผลการประเมินประจ าปีไม่ต่ ากว่าระดับ ๓.๐๐ 
    หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขให้ยกเลิกสัญญาจ้าง 
   ๒.๒)  สัญญาจ้างระยะที่สอง 
    ๒.๒.๑) ภายในระยะเวลา ๘ ปี นับแต่เริ่มสัญญาจ้างระยะที่สองต้องได้รับ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือมีผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.บ.ม. ก าหนด 
    ๒.๒.๒) ภายในระยะเวลา ๑๘ ปี นับแต่เริ่มสัญญาจ้างระยะที่สองต้อง
ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ หรือด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และมีผลงานตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.บ.ม. ก าหนด 
    หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขให้ยกเลิกสัญญาจ้าง 
  ๓) เงื่อนไขสัญญาจ้าง (สายสนับสนุน) 
   ๓.๑)  สัญญาระยะท่ีหนึ่ง 
    ๓.๑.๑) ต้องผ่านการทดลองงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.บ.ม. ก าหนด 
    ๓.๑.๒) มีผลการประเมินประจ าปีไม่ต่ ากว่าระดับ ๓.๐๐ 
    หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขให้ยกเลิกสัญญาจ้าง 
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   ๓.๒) สัญญาจ้างระยะท่ีสอง 
    ๓.๒.๑) ภายในระยะเวลา ๘ ปี นับแต่เริ่มสัญญาจ้างระยะที่สองต้องมีคู่มือ
ปฏิบัติงานหลัก อย่างน้อย ๑ เล่ม และมีผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรืองานวิจัยซึ่งแสดงให้เห็นถึง
การพัฒนางานในหน้าที่ของตนอย่างน้อย ๑ เรื่อง หรือมีผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.บ.ม. ก าหนด 
    ๓.๒.๒) ภายในระยะเวลา ๑๕ ปี นับแต่เริ่มสัญญาจ้างระยะที่สองต้องมี
ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ หรือนวัตกรรม หรือ Best Practice ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางาน
ของหน่วยงาน อย่างน้อย ๑ เรื่อง หรือมีผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.บ.ม. ก าหนด 
    หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขให้ยกเลิกสัญญาจ้าง 
 ๑๒. มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี ๒๕๖๑ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
เข้ากองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการให้พนักงานมหาวิทยาลัย          
โดยมหาวิทยาลัยได้จัดสวัสดิการให้พนักงานมหาวิทยาลัยบางส่วนแล้ว  ได้แก่ ตรวจสุขภาพประจ าปี 
ประกันสังคม กองทุนทดแทน และกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และมหาวิทยาลัยมอบให้คณะอนุกรรมการ
ด าเนินการรวบรวมข้อมูลสวัสดิการและสิทธิประโยชน์พนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากร พิจารณาจัด
สวัสดิการให้พนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ิมเติม โดยคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาการสมทบเงินกองทุน
พนักงานมหาวิทยาลัยเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพให้พนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ิมในอัตราร้อยละ ๑๕ แต่ทั้งนี้  
นายชนภัทร วินยวัฒน์ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านกฎหมาย ให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบระเบียบกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพให้ชัดเจนก่อน 
 ๑๓. แจ้งก าหนดการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยก าหนดให้เสนอ
ชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๑ 
มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เว้นวันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ที่งานประชุมและพิธีการ 
ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 
๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชั้น ๕ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จ านวน ๑๗ หน้า เพ่ือรับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓ 
เมษายน ๒๕๖๒ โดยให้ตัดเรื่องสืบเนื่องระเบียบวาระท่ี ๓.๒ ข้อ ๒ เรื่องท่ี ๑ เรื่องท่ี ๓ และเรื่องที่ ๔  ออก  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ รายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 
  ประธานรายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ ให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 



๕ 
 

เรื่องท่ี มติที่ประชุม การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ รับทราบรายงานผลการด าเนินจัดโครงการศึกษา

ดูงาน “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  
 ทั้งนี้ ให้น าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเพ่ือทราบในการประชุม ครั้งที่ 
๔/๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ 

ป ร ะ ธ า น ส ภ า ค ณ า จ า ร ย์ แ ล ะ
ข้ า ราชการด า เนิ นการ เสนอให้
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ทราบแล้ว ในคราวประชุมครั้ งที่    
๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน 
๒๕๖๒ 

ประธานสภาคณาจารย์และ 
ข้าราชการ 
 

๒ รับทราบรายงานผลการจัดโครงการจัดประชุม  
ผู้ก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม และมอบประธานคณะผู้จัดตั้ ง
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ด าเนินการจัดส่งรายงานการ
ประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์
ให้สหกรณ์จังหวัดนครปฐมเพ่ือด าเนินการ
ต่อไป 
 ทั้งนี้ ให้น าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเพ่ือทราบในการประชุม ครั้งที่       
๔/๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ 

-ประธานคณะผู้ จัดตั้ งสหกรณ์ฯ 
ด าเนินการส่งรายงานการประชุมผู้
ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ให้
สหกรณ์จังหวัดนครปฐมเรียบร้อยแล้ว 
-จัดประชุ มคณะผู้ จั ดตั้ งสหกรณ์   
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเพ่ือด าเนินการ
ร่างข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เมื่อวันที่ 
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม
สภามหาวิทยาลัย 
-ป ร ะ ธ า น ส ภ า ค ณ า จ า ร ย์ แ ล ะ
ข้ า ราชการด า เนิ นการ เสนอให้
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ทราบแล้ว ในคราวประชุมครั้ งที่    
๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ 

-ประธานผู้จัดตั้งสหกรณ์ 
ออมทรัพย์ฯ 
-ประธานสภาคณาจารย์และ 
ข้าราชการ 
 

๓ มอบอาจารย์ ดร.ธีรวุธ ธาดาตันติโชค ส ารวจ
ข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจาก
นักศึกษาสาขาวิชาชีพครู  และหาข้อมูล
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนิเทศนักศึกษาสาขา
วิชาชีพครูเพ่ิมเติม ทั้งนี้ ให้น าเสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยจะ
น า เ สนอที่ ป ร ะชุ ม พิ จ า รณา ใน
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ 

อาจารย์ ดร.ธีรวุธ 
ธาดาตันติโชค 

๔ ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .....  
 ทั้งนี้  ให้น าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งที่     
๔/๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ 

-ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
บริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้ งที่  ๔/๒๕๖๒ เมื่ อวันที่  ๑๑ 
เมษายน ๒๕๖๒ โดยให้ เ พ่ิมเติม
ข้อความในการปฏิบัติหน้าที่แทน
ของรองประธานกรรมการในข้อ ๓ 

-ประธานสภาคณาจารย์และ 
ข้าราชการ 
-อาจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา 
 



๖ 
 

เรื่องท่ี มติที่ประชุม การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

วรรคสาม ให้มีความครอบคลุมและ
ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 ทั้งนี้ ให้น าเสนอคณะท างานร่าง
กฎหมาย คณะอนุกรรมการด้าน
กฎหมายของสภามหาวิทยาลัย และ
สภามหาวิทยาลั ย เ พ่ือพิจารณา
ตามล าดับ 
-อยู่ระหว่างน าเสนอคณะท างานร่าง
กฎหมายเพ่ือพิจารณา แต่เนื่องจาก
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ร่ า ง ก ฎ ห ม า ย               
มีภารกิจในงานกฎหมายอ่ืนที่มีความ
เร่งด่วนเป็นจ านวนมาก  
 ทั้งนี้ จะน าเสนอคณะท างานร่าง
กฎหมาย พิจา รณาในวั นที่  ๒๒ 
พฤษภาคม  ๒๕๖๒  และ เสนอ
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาในวันที่ 
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒  

หมายเหต ุ * ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 ** ก าลังด าเนินการ 
 *** ก าลังจะแล้วเสร็จ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๓.๒ การติดตามความก้าวหน้าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ – ๒/๒๕๖๒ 
  ประธานรายงานการติดตามความก้าวหน้าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์
และข้าราชการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ – ๒/๒๕๖๒ ให้ที่ประชุมทราบดังนี ้
๑) ด าเนินการแล้ว 

เรื่องที่ คร้ังที่ มติที่ประชุม การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ ๓/๒๕๖๒ ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงการประเมิน

ภาระงานให้สอดคล้องกับบัณฑิตนักปฏิบัติ 
และเห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

คณะอนุ ก ร รมกา รทบทวน
หลักเกณฑ์การประเมินภาระ
งานให้สอดคล้องกับบัณฑิตนัก

-ประธานสภาคณาจารย์และ 
ข้าราชการ 
-คณะอนุกรรมการทบทวน 



๗ 
 

เรื่องที่ คร้ังที่ มติที่ประชุม การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ทบทวนหลักเกณฑ์การประเมินภาระงานให้
สอดคล้องกับบัณฑิตนักปฏิบัติ 

ปฏิบัติด าเนินการพิจารณาการ
ปรับปรุงการประเมินภาระงาน
สายวิชาการเรียบร้อยแล้ว โดย
จะน าเสนอที่ประชุมพิจารณา  
ในระเบียบวาระที่ ๕.๑   

หลักเกณฑ์การประเมินภาระ
งานให้สอดคล้องกับบัณฑิต
นักปฏิบัติ 

๒) อยู่ระหว่างด าเนินการ 
เรื่องที่ คร้ังที่ มติที่ประชุม การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑ ๑๐/๒๕๖๑ ท่ีประชุมมอบอาจารย์ธีรศักด์ิ ลีละพัฒนา    
น าระเบียบจรรยาบรรณอาจารย์ผู้สอนเข้า  
ท่ีประชุมด้วย 

สอบถามฝุายนิติกรเกี่ยวกับการ
ร่างระเบียบจรรยาบรรณอาจารย์
ผู้สอนแล้ว ได้ความว่า ยังไม่มี
การเสนอร่างแก้ไขเพ่ิมเติมเข้า
คณะกรรมการร่ า ง กฎหมาย     
จึงยังไม่ได้มีการน าเสนอในที่ประชุม
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย
ของสภามหาวิทยาลัย 

อาจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา 

หมายเหต ุ * ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 ** ก าลังด าเนินการ 
 *** ก าลังจะแล้วเสร็จ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๓.๓   รายงานความก้าวหน้าการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
  อาจารย์ ดร.หรรษา คล้ายจันทร์พงษ์ ในฐานะประธานคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รายงานความก้าวหน้าการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมให้ที่ประชุมทราบ โดยคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ได้ก าหนดจัดประชุมคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพ่ือรับฟังค าแนะน าในการจัดตั้งสหกรณ์จากเจ้าหน้าที่สหกรณ์
จังหวัดนครปฐม ในวันอังคารที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดนครปฐม  

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบผู้รับผิดชอบด าเนินการดังนี้  
 ๑) มอบ อาจารย์ ดร.หรรษา คล้ายจันทร์พงษ์ สรุปขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (Flow Chart) เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 



๘ 
 

 ๒) มอบผู้ช่วยเลขานุการประสานขอรถยนต์มหาวิทยาลัยและจัดท าค าสั่งไปราชการให้
คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ๔.๑ การประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) 
สมัยสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 
  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
แห่งประเทศไทย (ทปสท.) ก าหนดจัดการประชุมพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการแห่งประเทศไทย เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงอ านาจและหน้าที่ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย” และประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย สมัยสามัญ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ในระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมโรงแรมตรัง วิสุทธิกษัตริย์ 
กรุงเทพมหานคร ในการนี้ ขอเรียนเชิญกรรมการเข้าร่วมการประชุมในระหว่างวันดังกล่าว   

มติที่ประชุม รับทราบ   ทั้งนี้ กรรมการไปร่วมประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่ง
ประเทศไทย (ทปสท.) ในระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมโรงแรมตรัง ดังนี้ 
 ๑) อาจารย์ ดร.ณัฐวรรณ พุ่มดียิ่ง และอาจารย์ ดร.ณัชพัชญ์ ศรีราจันทร์ ไปร่วมประชุม
ในวันที่ ๒๐ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
 ๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ และอาจารย์ ดร.พิบูลย์ มังกร ไปร่วม
ประชุมในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 ๔.๒ มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 
  ประธานรายงานมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน  ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา       
มหาวชิราลงกรณ ให้ที่ประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๔.๓ มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ – 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ 
  ประธานรายงานมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ และครั้งที่ 
๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ 
พรรษา มหาวชิราลงกรณ ให้ที่ประชุมทราบ  
  อาจารย์ ดร.ธีรวุธ ธาดาตันติโชค แจ้งว่าตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้นักศึกษา
สอบผ่านภาษาอังกฤษเพ่ือส าเร็จการศึกษา ซึ่งจากผลการทดสอบภาษาอังกฤษนักศึกษาสอบไม่ผ่านใน



๙ 
 

อัตราร้อยละ ๙๐ สถาบันภาษาจึงใช้วิธีการจัดกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษให้นักศึกษาที่สอบภาษาอังกฤษ
ไม่ผ่านเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสะสมคะแนนภาษาอังกฤษให้ผ่านเกณฑ์ด้านภาษาอังกฤษท่ีก าหนดไว้ ซึ่งวิธีการ
สะสมคะแนนเพ่ือให้ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษจึงไม่เป็นไปตามที่ สกอ. ก าหนดนโยบายการยกระดับ
มาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้นเพ่ือให้นักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น 
ควรปรับลดเกณฑ์ด้านภาษาอังกฤษให้เหมาะสมกับสมรรถนะของนักศึกษา 

มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑ การปรับปรุงการประเมินภาระงานสายวิชาการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อวยไชย อินทรสมบัติ เสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการค านวณชั่วโมงปฏิบัติงานของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยปรับปรุงการประเมินภาระงานสายวิชาการให้สอดคล้องกับนโยบาย
บัณฑิตนักปฏิบัติ มีรายละเอียดสาระส าคัญดังนี้ 
  หลักการเทียบภาระงาน 
  เนื่องจากภาระงานเสมือนเป็นหน่วยกลางที่ใช้วัดศักยภาพบุคลากรทุกคน         
ในมหาวิทยาลัย การที่แต่ละคนจะได้มาซึ่ง 1 ภาระงานนั้นจ าเป็นจะต้องมีเกณฑ์ส าหรับการค านวณเพ่ือให้
เกิดความเป็นกลางมากที่สุด ดังนั้นเพ่ือให้ได้มาซึ่งเกณฑ์กลาง จึงขอยึดภาระงานสอนเป็นหลักมาเป็น
ตัวอ้างอิงดังนี้ 
  ๑) การหาปริมาณงานจ านวน ๑ ภาระงาน 
   คิดจากภาระงานสอน ๑ คาบสอน/ชั่วโมง = ๒ ภาระงาน 
   ๑ ภาคเรียน มีการสอนทั้งหมด ๑๕ สัปดาห์ ดังนั้นจึงเทียบได้ว่า ท าการสอน
ทั้งหมด ๑๕ คาบ/ชั่วโมง = ๒ ภาระงาน 
   น ามาค านวณ  ๒ ภาระงาน = ๑๕ คาบ/ชั่วโมง 
      ๑ ภาระงาน = ๑๕/๒ คาบ/ชั่วโมง 
            = ๗.๕ คาบ/ชั่วโมง 
   หมายความว่า จะต้องท างานอย่างน้อย ๗.๕ คาบ/ชั่วโมง จึงจะได้ ๑ ภาระงาน 
  ๒) ปริมาณงานสูงสุด 
    ๒.๑) การขึ้นขั้นเงินเดือนในแต่ละรอบการประเมิน คิดเป็นร้อยละเวลา ๖ 
เดือน หรือประมาณ ๑๘๒ วัน หรือ ๒๖ สัปดาห์ 
   ๒.๒) หักวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ ออกไป ๕๒ วัน ดังนั้น จะเหลือวันที่ท างาน
คือ ๑๘๒ – ๕๒ = ๑๓๐ วัน 
   ดังนั้น จ านวนภาระงานสูงสุดที่พึงได้ไม่ควรจะเกิน ๑๓๐ ภาระงาน 
  ๓) เป็นไปได้ไหมที่จะได้ภาระงานเกิน? 



๑๐ 
 

ตารางเปรียบเทียบการขอเปลี่ยนแปลงภาระงาน เพื่อให้สอดคล้องกับบัณฑิตนักปฏิบัติ 
ข้อ เกณฑ์เดิม เกณฑ์ที่ขอเปลี่ยน 

ภาระงาน การค านวณ ค าอธิบาย เอกสาร ภาระงาน การค านวณ ค าอธิบาย เอกสาร 
๑ การเตรียมการ

สอนและงาน
สอน 

   การ
เตรียมการ
สอนและ
งานสอน 

   

๑.๑ 
 

ระดับ ป.ตรี/
บัณฑิตศึกษา/
ภาคปกต/ิ
โรงเรียนสาธิต 

งาน
สอน 

เกี่ยว 
เนื่องกับ
งานสอน 

   งาน
สอน 

เกี่ยวเนื่อง
กับงาน
สอน 

  

๑.๑.๖ 
 

งานสอนหมู่
เรียนพิเศษ 

๑ - นับไดไ้ม่
เกิน ๒ 
ภาระงาน 

ตารางสอน    นับไดไ้ม่เกิน 
๓ ภาระงาน 
* เท่ากับท่ี
เปิดได ้

 

๑.๓ งานท่ีปรึกษา
ปัญหาพิเศษ/
โครงการ
เอกเทศ (อาทิ 
โครงการก่อน
จบการศึกษา 
สารนิพนธ์ 
ศิลปนิพนธ์) 

เรื่องละ ๐.๕ 
ภาระงาน 

นับไดไ้ม่
เกิน ๒ 
ภาระงาน 

ค าสั่ง 

เรื่องละ ๑ 
ภาระงาน 

 นับไดไ้ม่เกิน 
๓ ภาระงาน 

 

๑.๖ การจัด
กิจกรรมให้
นักศึกษา 

วันละ ๐.๕ ภาระ
งาน 

นับไดไ้ม่
เกิน ๕ 
ภาระงาน 

ค าสั่ง   นับไดไ้ม่เกิน 
๑๐ ภาระงาน 

ค าสั่ง/ 
โครงการ 

๒ งานวิจัยและ
งานบริการ
วิชาการอย่าง
อื่น 

 คิดค่า
ภาระงาน

เมื่อ
ด าเนินงาน

เสร็จ
สมบูรณ ์

   คิดค่าภาระ
งานเมื่อ

ด าเนินงาน
เสร็จสมบรูณ ์

 

๒.๓.๕ ผลงานวิชาการ
อื่น 

เทียบเคียงกับ
ประกาศข้อ  
๗.๑ – ๗.๔ 

   เทียบเคียงกับ
ประกาศข้อ ๖.๓.๑ – 
๖.๓.๔ 

  

๓ งานบริการ
วิชาการ 

นับไดไ้ม่เกิน ๑๕ 
ภาระงาน 

      



๑๑ 
 

ข้อ เกณฑ์เดิม เกณฑ์ที่ขอเปลี่ยน 
๓.๒ วิทยากร

ฝึกอบรม/
บรรยายพิเศษ 

๐.๕ ภาระงาน/วัน  
รวมไม่เกิน ๕ 
ภาระงาน 

   ๑ ภาระงาน/วัน  
รวมไม่เกิน ๕ ภาระ
งาน 

  

๕ ภาระงานอ่ืน ๆ 
ที่สอดคล้องกับ
พันธกิจ 

ข้อ ๕.๑ – ๕.๗ 
และ ๕.๑๓ – 
๕.๑๔ รวมแล้วไม่
เกิน ๑๕ ภาระงาน 

   ข้อ ๕.๑ – ๕.๗ 
และ ๕.๑๓ – 
๕.๑๔ รวมแล้วไม่
เกิน ๒๐ ภาระงาน 

  

ตารางเปรียบเทียบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการค านวณชั่วโมงปฏิบัติงานของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข้อ เกณฑ์เดิม เกณฑ์ใหม ่ หมายเหตุ 
๕.๓ งานสอนหมู่เรียนพิเศษ ให้คิดเป็น ๑ ชั่วโมง

การสอน มีค่าเท่ากับ ๒ ภาระงาน ทั้งนี้   
นับได้ไม่เกิน ๒ ภาระงาน 

งานสอนหมู่เรียนพิเศษ ให้คิดเป็น ๑ ชั่วโมง
การสอน มีค่าเท่ากับ ๑ ภาระงาน ทั้งนี้   
นับได้ไม่เกิน ๓ ภาระงาน 

เท่ากับจ านวนหมู่เรียนพิเศษ
ที่สามารถเปิดได้ในแต่ละ
ภาคเรียน 

๕.๕ งานที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ หรือโครงงาน
เอกเทศ หรืองานอื่นที่มีลักษณะเดียวกันที่
ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา หนึ่งเร่ือง
มีค่าเท่ากับ ๐.๕ ภาระงาน ทั้งนี้  นับได้ไม่เกิน 
๒ ภาระงาน 

งานที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ หรือโครงงาน
เอกเทศ หรืองานอื่นที่มีลักษณะเดียวกันที่
ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา หนึ่งเร่ือง
มีค่าเท่ากับ ๑ ภาระงาน ทั้งนี้นับได้ไม่เกิน      
๓ ภาระงาน 

การดูแลโครงงานนักศึกษา
ต้องใช้เวลาและความเอาใจ
ใส่ เป็นอย่ า งมาก เพราะ
ตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งอ่านเล่ม
งาน ๑ เล่มต่อโครงการ 

๕.๘ การจัดกิจกรรมให้นักศึกษาภาคปกติให้คิด
เป็น ๑ วัน มีค่าเท่ากับ ๐.๕ ภาระงาน ทั้งนี้
นับได้ไม่เกิน ๓ ภาระงาน 

การจัดกิจกรรมให้นักศึกษาภาคปกติให้คิด
เป็น ๑ วัน มีค่าเท่ากับ ๐.๕ ภาระงาน ทั้งนี้   
นับได้ไม่เกิน ๑๐ ภาระงาน 

ตอบโจทย์บัณฑิตนักปฏิบัติที่
มุ่ ง เ น้ น ให้ นั ก ศึ กษ า ไ ด้ มี
ความรู้และประสบการณ์ 
โดยการท าโครงการอาจมี
งบประมาณหรือไม่ก็ได้ 

๗.๒ เป็นวิทยากรฝึกอบรมหรือบรรยายพิเศษ    
มีค่าเท่ากับ ๐.๕ ภาระงาน ต่อวัน 

เป็นวิทยากรฝึกอบรมหรือบรรยายพิเศษ   
มีค่าเท่ากับ ๑ ภาระงาน ต่อวัน 

เทียบกับภาระงานสอนที่ท า
การสอน ๗.๕ ชั่วโมงต่อวัน 
= ๑ ภาระงาน 

๙.๑๒ ต าแหน่งหัวหน้ารายวิชาศึกษาทั่วไป ผู้ช่วย
คณบดี ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านัก สถาบัน    
มีค่าเท่ากับ ๙ ภาระงาน 

ต าแหน่ งหั วหน้ ารายวิ ชาศึ กษาทั่ ว ไป                 
ผู้ประสานงานกลุ่มวิชา  ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการส านัก สถาบัน มีค่าเท่ากับ ๙ 
ภาระงาน 

เพิ่มต าแหน่งเข้าไป อ้างอิง
ก ร ณี ค ณ ะ ค รุ ศ า ส ต ร์ มี
ต าแหน่งนี้แต่ไม่มีภาระงาน 

 ทั้งนี้ ภาระงานตามข้อ ๙.๑ – ๙.๗ และ 
๙.๑๓ – ๙.๑๔ นับได้ไม่เกิน ๑๕ ภาระงาน 

ทั้งนี้ ภาระงานตามข้อ ๙.๑ – ๙.๗ และ 
๙.๑๓ – ๙.๑๔ นับได้ไม่เกิน ๒๐ ภาระงาน 

เพื่ อ ให้บุคลากรให้ความ
ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยฯ 
มากขึ้น เพราะบางคนบอกว่า
เกินแล้วเลยไม่ท า 



๑๒ 
 

มติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการค านวณชั่วโมงปฏิบัติงานของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ทั้งนี้ มอบอาจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา สรุปข้อมูลเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป 

 ๕.๒ ทบทวนแนวปฏิบัติการก าหนดโรงเรียนที่ให้นักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
  อาจารย์ ดร.ธีรวุธ ธาดาตันติโชค แจ้งว่าจากการส ารวจข้อมูลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูของนักศึกษาพบว่า นักศึกษาต้องไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่สถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่
คณะครุศาสตร์ก าหนด ซึ่งนักศึกษามีค่าใช้จ่ายในระหว่างการฝึกสอนค่อนข้างสูง อาจารย์นิเทศสาขา
วิชาเอกไม่ไปนิเทศนักศึกษาตามโรงเรียนหรือหน่วยฝึกที่นักศึกษาเลือก และนักศึกษามีความประสงค์ที่จะ
ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่สถานศึกษาในพ้ืนที่ภูมิล าเนาของตนเอง เพ่ือช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของ
ครอบครัว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้คณะครุศาสตร์ทบทวนแนวปฏิบัติการก าหนดโรงเรียนที่ให้
นักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   
   อาจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา ให้ข้อมูลว่าในคราวประชุมการปรับแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒) เมื่อวันที่            
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยอาจารย์ชัยยุธ มณีรัตน์ รองอธิการบดี ได้มอบหมายให้คณบดีคณะครุศาสตร์
พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การปฏิบัติการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูใหม่ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้รอผลการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การปฏิบัติการนิเทศนักศึกษา                
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจากคณบดีคณะครุศาสตร์ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๖.๑ ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาก าหนดการจัดประชุมสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ และหารือการจัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและ       
งานทะเบียนไม่จัดตารางการสอนของคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการตรงกับก าหนดการประชุม  

มติที่ประชุม เห็นชอบก าหนดการจัดประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการในวันพุธช่วงบ่าย 
และมอบประธานท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนไม่ จัด
ตารางการสอนของคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการตรงกับวันพุธช่วงบ่าย 

 ๖.๒ ประธานแจ้งก าหนดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒        
ในวันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชั้น ๕ อาคาร         
เฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

เลิกประชุม เวลา ๑๔.๕๒ น.  
 

 นางกฤติมา ธณศักดิ์กุล อาจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา  
 ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


