
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
สมัยสามัญ ครั้งที่  ๕/๒๕๖๑ 

วันพฤหัสบดีที่  ๒๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
 ๑. อาจารย์ไพโรจน์ ร่มบารม ี ประธานกรรมการ 
 ๒. อาจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา กรรมการ 
 ๓. อาจารย์ ดร.หรรษา คล้ายจันทร์พงษ ์ กรรมการ 
 ๔. อาจารย์ ดร.ธีรวุธ ธาดาตันติโชค กรรมการ 
 ๕. อาจารย์ ดร.นันท์นภัส นิยมทรัพย์ กรรมการ 
 ๖. อาจารย์ พันจ่าเอกหญิง สีนวล รัตนวิจิตร กรรมการ 
 ๗. อาจารย์ณัฐวรรธน์ สถิราวิวัฒน์ กรรมการ 
 ๘. นางอารีรัตน์ บุตรแก้ว กรรมการ 
 ๙. นางศรีสุดา มีอยู่เต็ม กรรมการ 
 ๑๐. อาจารย์ยศพรธ์ วรรชนะ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๑. นางภัทรานิษฐ์ บุญรักษาศิริพงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑. อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ กรรมการ ติดราชการ 
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ ์ กรรมการ ติดราชการ 
 ๓.  อาจารย์อวยไชย อินทรสมบัติ กรรมการ ติดราชการ 

เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.๕๐  น. 

 ประธานกล่าวเปิดประชุม  และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประชุมแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 รับทราบมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีสาระส าคัญดังนี้  
   ๑. รายงานการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ 
พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
  ๒. รายงานการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๙ – ๕/๒๕๖๑ 
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  ๓. การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและ
สถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ ภายใต้ SEAMEO 
  ๔. การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กับ 
Beijing Language and Culture University, China 
  ๕. ผลการสอบข้อเขียนเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ
นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ และชั้นปีที่ ๕ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑) ดังนี้ 

ชั้นปี จ านวนที่สมัคร จ านวนที่สอบผ่าน ร้อยละ 
ชั้นปีที่ ๔ ๒๓๗ ๙๘ ๔๑.๓๕ 
ชั้นปีที่ ๕ ๓๖๗ ๑๒๔ ๓๓.๗๙ 

รวม ๖๐๔ ๒๒๒ ๓.๗๕ 

  ทั้งนี้ ประธานมอบคณบดีคณะครุศาสตร์จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนเตรียมความ
พร้อมการสอบสัมภาษณ์ให้กับนักศึกษาให้มีความชัดเจน และขอความร่วมมือคณบดีก าชับให้สาขาวิชาจัดส่ง
นักศึกษาเข้าร่วมการเตรียมความพร้อมการสอบสัมภาษณ์ที่คณะครุศาสตร์จัดขึ้น อีกทั้งมอบคณะครุศาสตร์ตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศและเป็นบัณฑิต
นักปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยให้มีความชัดเจน 
  ๖. ก าหนดการโครงการ “การสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงต่อการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น” ในวันศุกร์ที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมปิ่นเกลียว อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
   ทั้งนี้ ประธานขอให้คณะครุศาสตร์ส ารวจจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการให้มีความ
ชัดเจนและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ ดังนี้ 
ล าดับ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๑ ถ่ายภาพ VDO หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ 
๒ ลงทะเบียนและรับเอกสาร งานประชุมและพิธีการ 
๓ ประสานงานและผลิตเอกสารประกอบการอบรม

เตรียมแฟ้มเอกสาร 
คณะครุศาสตร์/งานประชุมและพิธีการ 

๔ อาคารสถานที่ในการจัดประชุม งานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์ 
๕ ตกแต่งสถานที่ / ดอกไม้หน้าเวที ฯลฯ งานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์ 
๖ หนังสือเชิญ กบ. มหาวิทยาลัย และ กบ. มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก 
งานประชุมและพิธีการ 

๗ อาหารกลางวันส าหรับผู้บริหารและองคมนตรี งานประชุมและพิธีการ 
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 ๗. รายงานผลการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานการเพ่ิมอันดับ Webometrics ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมีแผนการด าเนินงานดังนี้ 
  ๑) มอบสถาบันวิจัยและพัฒนาดูแลตัวชี้วัด Openness และ Excellence  
  ๒) มอบส านักคอมพิวเตอร์ดูแลตัวชี้วัด Presence และ Impact ดังนี้  

แผนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ก าหนดการประเมินผลงาน 
๑. เพ่ิมจ านวน Webpage ของหน่วยงาน ๒๕% ทุกคณะ ทุกศูนย์ ทุกส านัก ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๒. เพ่ิมจ านวน File ของหน่วยงาน ๒๕% ทุกคณะ ทุกศูนย์ ทุกส านัก ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๓. สร้างระบบ E-Book ส านักคอมพิวเตอร์ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๔. น าส่ง Content เพ่ือน าเข้า E-Book ทุกคณะ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๕. สร้างระบบ E-portfolio ส านักคอมพิวเตอร์ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๖. ปรับวิชา GE ให้มีเนื้อหาสอดรับกับระบบ        
E-portfolio 

คณะวิทยาศาสตร์ฯ  

๗. คณะส่งนักศึกษาชั้นปี ๓ และปี ๔ เข้าอบรม
เพ่ือสร้าง E-portfolio 

คณะและส านักคอมพิวเตอร์        สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  ทั้งนี้ มอบส านักคอมพิวเตอร์แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือขับเคลื่อนแผนการด าเนินงาน
อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โดยมีองค์ประกอบจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 ๘. การลงนามความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลศีรษะทอง  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม ส านักงานเกษตร อ าเภอนครชัยศรี ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ าเภอ
นครชัยศรี ส านักงานพัฒนาชุมชน อ าเภอนครชัยศรี และวัดศีรษะทอง เพื่อส่งเสริมการพัฒนา อาชีพให้กับ
ชุมชน แก้ไขปัญหาการว่างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนตามนโยบายของ
ภาครัฐ โดยจะเสนออธิการบดีลงนามบันทึกข้อตกลงต่อไป  
 ๙. เห็นชอบการจัดสรรวงเงินส าหรับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยให้            
แต่ละหน่วยงานภายในวงเงินร้อยละ ๓ ของฐานเงินเดือนของบุคลากรที่ครองอัตราอยู่ ณ วันที่ ๑ มีนาคม            
พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือใช้เลื่อนเงินเดือนในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ๑๐. เห็นชอบการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมกับ Southwest Forestry University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 ๑๑. เห็นชอบการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันภาษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม กับ Institute of Comtinuing & TESOL Education, The University of Queensland, 
Brisbane, Australia (ICTE-UQ)  
 ๑๒. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยลูกจ้างมหาวิทยาลัย 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ......... ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ให้น าเสนอคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 
และสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามล าดับต่อไป 
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 ๑๓. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ก าหนดการเปิดเรียน
การลงทะเบียนเรียน การช าระเงิน การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วย
พยาบาล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามท่ีเสนอ 
 ๑๔. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การรับสมัคร
นักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยให้ปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
 ๑๕. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการแต่งกายของ
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. ......... ตามที่เสนอ และน าเสนอคณะท างานร่าง
กฎหมายคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ตามล าดับต่อไป 
  ทั้งนี้ ให้สาขาวิชาที่มีเครื่องแบบนักศึกษานอกเหนือจากชุดเครื่ องแบบนักศึกษา
ปกติ จัดท าระเบียบการแต่งกายของนักศึกษาให้ถูกต้อง 
 ๑๖. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการแต่งกายของ
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. .......... ตามที่เสนอ และน าเสนอคณะท างานร่างกฎหมาย 
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
ตามล าดับต่อไป 
  ทั้งนี้ มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์การุณย์ ด่านประดิษฐ์ และอาจารย์ชัยยุธ มณีรัตน์ 
รองอธิการบดี ด าเนินการปรับรูปแบบเข็มและเครื่องแบบนักศึกษาที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลใน
โรงพยาบาลให้มีความสวยงามและแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่น  
 ๑๗. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ จ านวน ๔๒๐ ชั่วโมง ตามที่เสนอ ทั้งนี้ 
ให้น าเสนอสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามล าดังต่อไป 
 ๑๘. เห็นชอบแผนโครงการสนับสนุนการพัฒนามุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 
(Green & Clean University) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตามท่ีเสนอ 
 ๑๙. มอบอาจารย์ชัยยุธ มณีรัตน์ และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุม
เพ่ือหารือร่วมกันเรื่องการเปิดปิดภาคเรียน การเปลี่ยนแปลงการเปิดภาคเรียนจากตามอาเซียนมาเป็นการเปิด
ภาคเรียนตามปกติ และแนวทางการเรียนการสอนในรูปแบบบัณฑิตนักปฏิบัติให้เรียบร้อย และน าเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอีกครั้ง 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๖๑ 
  ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๑๓ หน้า เพื่อรับรองรายงานการ
ประชุม 



๕ 
 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ๔/๒๕๖๑           
เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยไมมี่ข้อแก้ไข    

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
  ๓.๑  รายงานความคืบหน้าตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑  
   ประธานรายงานความคืบหน้าตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 
๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้  
เรื่องที่ มติที่ประชุม การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑ มอบสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ด าเนินการส่งการ์ดอวยพรวันเกิด
ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมแทนอธิการบดี 

อยู่ระหว่างด าเนินการ ประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ 

๒ เห็นชอบมอบประธานน าข้อมูลผลการ
ตรวจสุขภาพประจ าปี ๒๕๖๐ ของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาหาแนวทาง
สร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

อยู่ระหว่างด าเนินการ ประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ 

มติที่ประชุม  รับทราบรายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ๔.๑  มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑  
  ประธานแจ้งมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑        
เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา 
มหาวชิราลงกรณ ให้ที่ประชุมทราบ  โดยสรุปสาระส าคัญไว้ดังนี้ 
  ๑. ผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 
๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๒. รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/
๒๕๕๗ ถึงครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 
  ๓. อนุมัติให้ปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าเดือน
เมษายน – พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๓๐๘ คน ดังนี้ 
 
 



๖ 
 

หลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

รวม 
ภาคปกติ กศ.พป. 

ครุศาสตรบัณฑิต 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

๑๒๑ 
๙๔ 
๙ 

๑๖ 
๔ 
๑ 
๖ 

- 
๓๐ 
๒๗ 
- 
- 
- 
- 

๑๒๑ 
๑๒๔ 
๓๖ 
๑๖ 
๔ 
๑ 
๖ 

รวม ๒๕๑ ๕๗ ๓๐๘ 
  ๔. อนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จ านวน ๓ คน 
  ๕. อนุมัติ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ดังนี้ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรเดิม อาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ หมายเหตุ 
อาจารย์จันทรา  พรมปาน อาจารย์ศศิธิดา  สาหร่ายวัง อาจารย์จันทรา  พรมปาน 

ลาศึกษาต่อแบบเต็มเวลา 
  ๖. ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การเก็บ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีของนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษา กศ.พป. (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๗. ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องการเก็บ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติที่เรียนในภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
  ๘. แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ ดังนี้ 
   ๑) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   ประธานกรรมการ 
   ๒) ศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ   จะวะสิต  กรรมการ 
   ๓) รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย  แก้วเกื้อกูล กรรมการ 
   ๔) รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์  สังข์รักษา กรรมการ 
   ๕) รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน  อิงคพัฒนากุล กรรมการ 
   ๖) รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู  พุกบุญมี  กรรมการ 
   ๗) รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์นาถ   นาถวรานันต์ กรรมการ 
   ๘) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาภา ยืนยาว  กรรมการ 
   ๙) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพร  ตันณีกุล  กรรมการ 
   ๑๐) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ กรรมการ 
   ๑๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์สุภาว์ จันทนะโสตถิ์ กรรมการ 



๗ 
 

   ๑๒) รองอธิการบดีที่ก ากับดูแลด้านวิชาการ           กรรมการและเลขานุการ 
   ๑๓) ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้ช่วยเลขานุการ 
   ๑๔) รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ผู้ช่วยเลขานุการ 
         ที่อธิการบดีมอบหมาย 
  ๙. อนุมัติให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เฮงพระพรหม ลาออกจากต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๑๐. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดังนี้ 
   ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย  เปียถนอม ประธานกรรมการ 
   ๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ กรรมการ 
   ๓) อาจารย์ ดร.ดวงใจ   ชนะสิทธิ์ กรรมการ 
   ๔) อาจารย์ไพโรจน์   ร่มบารม ี กรรมการ 
   ๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย          กรรมการและเลขานุการ 
   ทั้งนี้ ให้ใช้แผนยุทธศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๒ – 
๒๕๖๖ เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  ๑๑. ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้น จ านวน ๒ ราย ดังนี้ 
   ๑) นางสาวลัดดา บุญเปลี่ยนพล พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ต าแหน่ง
บรรณารักษ์ ระดับช านาญการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีปฏิบัติการเฉพาะด้านหรือ
เฉพาะทางสังกัดส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
   ๒) นางสาวสุรีรัตน์ คล้ายสถาพร พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ต าแหน่ง
บรรณารักษ์ ระดับช านาญการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีปฏิบัติการเฉพาะด้านหรือ
เฉพาะทาง สังกัดส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
  ๑๒. อนุมัติแต่งตั้งบุคลากรมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับ          
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน ๔ ราย ดังนี้ 
   ๑) อาจารย์ ดร.จารุชา ยี่แสง ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา     
จุลชีววิทยา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ 
   ๒) อาจารย์บุญชะนะ วาระชะนนท์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
สถิติ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
   ๓) อาจารย์ ดร.ธวัชชัย ทองเหลี่ยม ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
วศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ 
   ๔) อาจารย์อดิศร แก้วภักดี ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ 
  ๑๓. พิจารณาด าเนินคดีปกครอง คดีหมายเลขด าที่ บ.๑๑๔/๒๕๖๑ แทนสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ดังนี้ 



๘ 
 

   ๑) มอบอ านาจให้อาจารย์ ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม เป็นผู้มีอ านาจด าเนินคดีปกครองในนามสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในคดี
หมายเลขด าที่ บ.๑๑๔/๒๕๖๑ ระหว่างนางวิไล ตาปะสี หรือพฤกษ์รุ่มเย็น ที่ ๑ กับพวกรวม ๒ คน ผู้ฟ้องคดี 
กับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ ๑ กับพวกรวม ๔ คน ผู้ถูกฟ้องคดี โดยให้มีอ านาจในการด าเนินคดี
ปกครองในคดีนี้จนถึงที่สุด และให้มีอ านาจด าเนินการพิจารณาใดไปในทางจ าหน่ายสิทธิของสภามหาวิทยาลัย
ได้ เช่น การยอมรับตามที่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งเรียกร้อง การถอนฟ้อง การประนีประนอมยอมความ การสละ
สิทธิ์ หรือการใช้สิทธิในการอุทธรณ์หรือยื่นค าแก้อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด หรือในการขอให้พิจารณาคดี
ใหม่ ทั้งนี้ ให้มีอ านาจมอบอ านาจช่วงได้ 
   ๒) ให้ความเห็นชอบการขอขยายระยะเวลายื่นค าให้การต่อศาลปกครองกลางไป
อีก ๓๐ วัน นับแต่วันครบก าหนด 
  ๑๔. อนุมัติคู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในต าแหน่งผู้อ านวยการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
     
มติที่ประชุม  รับทราบมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑        
เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ๔.๒  รายงานผลการประชุมสัมมนาทางวิชาการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลร่วมกับสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ และสถาบัน
เทคโนโลยีปทุมวัน และการประชุมที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย 
(ทป.สท.) สมัยสามัญประจ าปี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 
  ประธานแจ้งว่า ตามบันทึกข้อความเลขที่ ๓๗๘๑ ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
อนุมัติให้อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ อาจารย์ ดร.ธีรวุธ ธาดาตันติโชค และผู้ช่วยศาสตราจารย์        
ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์ ไปราชการ เพ่ือเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลร่วมกับสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ และสถาบัน
เทคโนโลยีปทุมวัน และการประชุมที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทป.สท.) 
สมัยสามัญประจ าปี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ในวันที่ ๓ – ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมสีชังพาเลส เกาะสีชัง 
อ าเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี สรุปสาระส าคัญที่ได้รับจากการประชุม ดังนี้ 
  ๑. เสวนาหัวข้อ บริบทใหม่การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏราช
มงคล และปทุมวัน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย  
    การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยต้องมีการปรับเปลี่ยนซึ่งต้องส่งเสริมให้
นักศึกษามีทักษะการปฏิบัติงาน และการใช้ชีวิตให้เหมาะสมกับเทคโนโลยี อาชีพ เศรษฐกิจ การจ้างงานและ
นโยบายรัฐบาล ซึ่งในปี ๒๐๒๐ อาชีพที่มีความนิยมได้แก่ 

๑) ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยโลกไซเบอร์ 
๒) อาชีพด้านการสอนและการสร้างนวัตกรรม 

 



๙ 
 

๓) ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ 
๔) อาชีพการตลาดและนักเขียนออนไลน์ 
ในการพัฒนาต้องผลิต “บัณฑิตพันธุ์ใหม่” เพ่ือตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 

และรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (S-Curve) ใน ๑๐ กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ทั้งกลุ่มอุตสาหกรรม
เดิม (First S-Curve) และกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Cure) โดย ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมายหลัก
ของรัฐบาล ได้แก่  

๑) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม ่
๒) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
๓) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีแลการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
๔) อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 
๕) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 
๖) หุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรม 
๗) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ 
๘) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ. 
๙) อุตสาหกรรมดิจิทัล 
๑๐)  อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 

   ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรเร่งผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ และศักยภาพในการรองรับ
อุตสาหกรรมเหล่านี้ ซึ่งอาจมีการปรับหลักสูตร เช่น พัฒนาให้มีหลักสูตร ๒ ปริญญา หลักสูตรระยะสั้นตาม
ความต้องการของผู้เรียน หลักสูตรที่ไม่ใช่ปริญญา หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (MOOC; 
massive online open classes) ทั้งนี้ ต้องมองหากลุ่มเป้าหมายที่จะมาเรียนให้มากขึ้น และให้สอดคล้องกับ
หลักสูตร อีกทั้งต้องมีการปรับรูปแบบการวัดผลให้เหมาะสม และที่ส าคัญต้องมีการ พัฒนาคุณภาพของ
อาจารย์ผู้สอน รวมทั้งความมั่นคงในอาชีพ เพ่ือให้เป็นแรงจูงใจในการพัฒนาคุณภาพของตนเอง 
 

  ๒. เสาวนาหัวข้อ EEC บริบทใหม่ต่อการพัฒนาประเทศ โดย ดร.คณิศ แสงสุพรรณ 
เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันตก 
   โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันตก (Eastern Economic 
Corridor;EEC) โดยในระยะแรกจะเป็นการยกระดับพ้ืนที่ในเขต ๓ จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา 
สนับสนุนอุตสาหกรรม ใน ๑๐ กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย แผนการพัฒนาพ้ืนที่อีอีซี ประกอบด้วย 
   ๑) แผนปฏิบัติการการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานภายในพ้ืนที่ระเบียบเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก 

๒) แผนปฏิบัติการการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก 

๓) แผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยีพ้ืนที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 



๑๐ 
 

๔) แผนปฏิบัติการการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก 

๕) แผนปฏิบัติการการพัฒนาเมืองใหม่และชุมชน 
๖) แผนปฏิบัติการพัฒนาศูนย์กลางธุรกิจ และศูนย์กลางการเงินในพื้นที่ระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
๗) แผนปฏิบัติการการประชาสัมพันธ์และการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการ

ด าเนินโครงการกับประชาชนในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
๘) แผนปฏิบัติการการเกษตร ชลประทาน และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
โดยมีการจัดตั้งเขตส่งเสริมเพ่ือรองรับกิจการพิเศษ เช่น ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี 
 
สรุปการประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย 

(ทปสท.) สมัยสามัญประจ าปี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   ๑.๑ มีประกาศท่ีประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) 
ที่ ๐๐๑/๒๕๖๑ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่ง
ประเทศไทย (ทปสท.) จ านวน ๒๔ คน โดยคัดเลือกจากประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศ
ไทย ในแต่ละกลุ่ม โดยประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นตัวแทนของ
กลุ่มราชภัฏตะวันตก 
   ๑.๒ มีประกาศท่ีประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) 
ที่ ๐๐๒/๒๕๖๑ ในการแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย 
(ทปสท.) จ านวน ๑๘ คน 
   ๑.๓ มีประกาศท่ีประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) 
ที่ ๐๐๓/๒๕๖๑ ในการแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศ
ไทย (ทปสท.) จ านวน ๓ คน 
   ๑.๔ ผลการลงนามร่วมกับเครือข่ายพนักงานมหาวิทยาลัย (CHES) ในการผลักดันให้มีการ
ขึ้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยในอัตราร้อยละ ๖ โดยประธาน ทปสท. ในเดือนมกราคมที่ผ่านมา ภายหลัง
จากการลงนามร่วมกันแล้ว ทาง CHES มิได้ด าเนินการยื่นข้อเสนอต่อรัฐบาลแต่อย่างใด ซึ่งในการท างาน
ร่วมกับ CHES ในคราวต่อไปจะมีการพัฒนาให้เหมาะสมก่อนที่จะร่วมกิจกรรมใด ๆ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
   รับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 



๑๑ 
 

   เลขานุการ ทปสท. ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลการบริหารระบบ
เงินเดือน ค่าตอบแทน และการจัดสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยของสมาชิกเครือข่าย ทปสท. ทั้ง ๔๘ 
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีจัดส่งข้อมูลแล้ว ๓ มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซึ่งที่ประชุมได้ก าหนดให้ทุกมหาวิทยาลัย
จัดส่งภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักจากนั้นเลขานุการ ทปสท. จะรวบรวมและสรุปผล
ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อมูลเหล่านี้สภาคณาจารย์จะใช้เป็นข้อมูลในการน าเสนอต่อ
มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการท างานและความมั่นคงของพนักงานมหาวิทยาลัย 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือให้ที่ประชุมทราบ 
   ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา  
   ๕.๑ การเลือกผู้แทน ก.พ.อ. จ านวนสองคน ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชมงคล และ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ซึ่งตัวแทนของแต่ละมหาวิทยาลัยนั้นต้องเป็นข้อราชการเท่านั้น ทั้งนี้ ตัวแทนแต่ละ
มหาวิทยาลัยในกลุ่มนี้ทั้ง ๔๘ แห่ง จะต้องคัดเลือกเหลือ ๒ คน เพื่อเป็นผู้แทนใน ก.พ.อ. ทั้งนี้ตัวแทนแต่ละ
มหาวิทยาลัยให้ส่งรายชื่อไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมทั้งวิธีการได้มาของตัวแทนที่เสนอชื่อไป 
   ๕.๒ การขับเคลื่อนเรื่องการเยียวยาการปรับอัตราเงินเดือนร้อยละ ๘ ของข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา และการเลื่อนเงินเดือนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประจ าปี ร้อยละ ๖ ที่ได้ยื่น
หนังสือรัฐมนตรี ในเดือนมกราคมที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการตอบรับว่าจะแก้ไขระเบียบการปรับเงินเดือนภายใน ๓ 
เดือน ซึ่งขณะนี้ทราบว่ารัฐมนตรีได้ลงนามในการแก้ไขแล้ว และอยู่ที่เลขาของรัฐมนตรี เพ่ือน าเสนอเข้าที่
ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป ทั้งนี้ในที่ประขุมได้เสนอให้ประธานน าหนังสือทวงถามความคืบหน้าและอาจขอ
เข้าพบ 
     
มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการประชุมสัมมนาวิชาการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลร่วมกับสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ และสถาบัน
เทคโนโลยีปทุมวัน และการประชุมที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย 
(ทป.สท.) สมัยสามัญประจ าปี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  ๕.๑  การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
           ประธานแจ้งว่า มหาวิทยาลัยได้ลงนามแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดตั้งสหกรณ์    
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ ๑๒๕๘/๒๕๖๑       
ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว ในการนี้ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดตั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยก าหนดให้จัดท าร่างข้อบังคับว่าด้วยการจัดตั้งสหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๑ และด าเนินการขอจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์      
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จนแล้วเสร็จ 



๑๒ 
 

    ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณายกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม       
ว่าด้วยการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และให้จัด
ประชุมเพ่ือยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๑  
    โดยมอบอาจารย์ณัฐวรรธน์  สถิราวิวัฒน์ และอาจารย์ธีรศักดิ์  ลีละพัฒนา รวบรวม
ข้อมูลเพ่ือจัดท าร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือน าเข้าที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

  ๕.๒  พิจารณาค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งประธานสาขาวิชา 
   อาจารย์ณัฐวรรณ  สถิราวิวัฒน์ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนประจ า
ต าแหน่งประธานสาขาวิชา โดยไดน้ าข้อมูลมาประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบเพ่ือเป็นข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
    ๑. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา           
ที่ ๐๐๐๕/๒๕๕๔ เรื่อง การก าหนดต าแหน่งประธานสาขาวิชา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
    ๒. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินประจ า
ต าแหน่ง เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน และเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร 
    ๓. ประกาศ เรื่องบัญชีเงินเดือนและอัตราค่าตอบแทนพิเศษพนักงาน
มหาวิทยาลัยนานาชาติพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
    ๔. ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยประธานหลักสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ที่ปรึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
    ๕. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยค่าตอบแทนประธาน
หลักสูตรสาขาวิชา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
    ๖. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการจ่าย
ค่าตอบแทนหัวหน้าสาขาวิชา พ.ศ. ๒๕๕๗ 
    ๗. ระเบียบมหาวิทยาลัยรามค าแหง ว่าด้วยอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน
ต่าง ๆ คณะศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
    ๘. ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องการเบิกจ่ายเงินประจ าต าแหน่ง 
    ๙. คู่ มื อการปฏิ บั ติ งานการเบิ กเงิ นค่ าตอบแทนประจ าต าแหน่ ง                
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

    ในการนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้หาข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑. เรื่องโครงการการบริหารงานระดับล่างจนถึงภาควิชา 
๒. ภาระงานของประธานสาขาวิชาและประธานหลักสูตร 

    ๓.  หลักเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งประธานสาขาวิชา 
ประธานหลักสูตร โดยน าข้อมูลจากมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ มาศึกษาและเปรียบเทียบ 



๑๓ 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบการหาข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณาน าเสนอขอก าหนดค่าตอบแทน
ประจ าต าแหน่งประธานสาขาวิชา โดยมอบอาจารย์ณัฐวรรธน์ สถิราวิวัฒน์ หาข้อมูลเพิ่มเติม 
   
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
  ๖.๑  ประธานแจ้งก าหนดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑            
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
  ๖.๒  อาจารย์ณัฐวรรธน์ สถิราวิวัฒน์ กรรมการ หารือที่ประชุมเรื่องประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม เรื่องรายชื่อบุคลากรผู้มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบ ๑ ระหว่างวันที่ 
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
   

เลิกประชุม   เวลา  ๑๑.๕๕  น. 
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