
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
ครั้งที่  ๗/๒๕๖๑ 

วันพุธที่  ๒๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๓.๓๐  น. 
ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
 ๑. อาจารย์ไพโรจน์ ร่มบารม ี ประธานกรรมการ 
 ๒. อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ รองประธานกรรมการ 
 ๓. อาจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา กรรมการ 
 ๔. อาจารย์ ดร.ธีรวุธ ธาดาตันติโชค กรรมการ 
 ๕. อาจารย์ ดร.นันท์นภัส นิยมทรัพย์ กรรมการ 
 ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ ์ กรรมการ  
 ๗. อาจารย์ณัฐวรรธน์ สถิราวิวัฒน์ กรรมการ 
 ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อวยไชย อินทรสมบัติ กรรมการ 
 ๙. นางอารีรัตน์ บุตรแก้ว กรรมการ 
 ๑๐. นางศรีสุดา มีอยู่เต็ม กรรมการ 
 ๑๑. นางภัทรานิษฐ์ บุญรักษาศิริพงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑. อาจารย์ ดร.หรรษา คล้ายจันทร์พงษ ์ กรรมการ ไปราชการ 
 ๒. อาจารย์ พันจ่าเอกหญิง สีนวล รัตนวิจิตร กรรมการ ติดราชการ 
 ๓. อาจารย์ยศพรธ์ วรรชนะ กรรมการและเลขานุการ ไปราชการ 

เริ่มประชุม  เวลา ๑๓.๕๐ น. 

 ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประชุมแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ๑.๑ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อวยไชย อินทรสมบัติ ในโอกาสที่ได้รับต าแหน่งทาง
วิชาการต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ๑.๒ การขยายฐานเงินเดือนของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)           
ซ่ึงคาดว่ามหาวิทยาลัยน่าจะมีการขยับฐานเงินเดือนตามไปด้วย 
  ๑.๓ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยแบ่งเป็นกองทุน
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน และกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 
 
 



๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๖/๒๕๖๑ 
  ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๑๓ หน้า เพ่ือรับรองรายงาน       
การประชุม 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ๖/๒๕๖๑           
เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมกีารแก้ไข ดังนี้ 
   ๑. หน้า ๓ ข้อ ๓ แก้ไขค าผิด จาก “นายอภิชาต” เป็น “นายอภิชาติ”  
   ๒. หน้า ๓ ข้อ ๔ แก้ไขค าผิด จาก “ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาท้องถิ่นด้านการผลิตและ
พัฒนา” เป็น “ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาท้องถิ่นด้านการผลิตและพัฒนาครู” 
   ๓. หน้า ๖ ข้อ ๔ แก้ไขค าผิด จาก “ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาท้องถิ่นด้านการผลิตและ
พัฒนา” เป็น “ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาท้องถิ่นด้านการผลิตและพัฒนาครู” 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
  ๓.๑  รายงานความคืบหน้าตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑  
         ประธานรายงานความคืบหน้าตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ               
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้  
๑) ด าเนินการแล้ว 
เรื่องที่ ครั้งที่ มติที่ประชุม การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑ ๓/๒๕๖๑ มอบสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ด าเนินการส่งการ์ดอวยพรวันเกิด
ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมแทนอธิการบดี 

ที่ประชุมเห็นชอบให้ท าการ์ด
อิเล็กทรอนิกส์ส่งถึงบุคลากร
ทางอีเมล์ส่วนบุคคลทุกท่าน 
     ทั้ งนี้  มอบประธานน า
หารือที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือมอบ
งานบริหารและทรัพยากร
บุคคลด าเนินการ 

ประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ 
 
 

๒ ๖/๒๕๖๑ ที่ประชุมหารือเรื่องการจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
เ พ่ื อ เ ป็ น ค่ า จ้ า ง ใ ห้ พ นั ก ง า น
มหาวิทยาลัยสายวิชาการและ              
สายสนับสนุน  ๑ .๗ และ ๑ .๕ 
ตามล าดับ  

ที่ ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ได้น า 
(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐมว่ าด้ วย
กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. .... 
 
 

ประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ 
 
 



๓ 
 

เรื่องที่ ครั้งที่ มติที่ประชุม การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
  โดยงบประมาณส่วนที่ เหลือ ๐.๒ 

มหาวิทยาลัยน างบประมาณในส่วน
นี้มาบริหารจัดการและจ่ายให้กับ
พนักงานมหาวิทยาลัยในรูปแบบของ
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ใดบ้าง
โดยมีมติที่ประชุม ดังนี้ 
๑ )  เ ห็ น ค ว ร ให้ ม ห า วิ ท ย าลั ย
ด าเนินการจัดสรรงบประมาณเงิน
อุดหนุนรัฐบาล ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ เป็นต้นไป ให้ด าเนินการจ่าย
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
๑.๗ และพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนั บสนุ น  ๑ .๕  โ ดยจ่ า ย เ ป็ น
ค่าตอบแทนตามที่ควรจะได้รับ 
     ๒) เห็นควรให้มหาวิทยาลั ย   
ด าเนินการจัดสรรงบประมาณใน 
รูปแบบใดตามความเหมาะสม ใน
ระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๒ – ๒๕๖๐ 
     ๓) มอบประธานน าหารื อที่
ประชุ มคณะกรรมการบริ หาร
มหาวิทยาลัยด าเนินการ 

โดยมีสาระส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
     หมวด ๑ กองทุนและ
วัตถุประสงค์ 
     หมวด ๒ คณะกรรมการ
บริหารกองทุน 
     หมวด ๓ รายได้และ
การ เก็ บรั กษา เงิ นหรื อ
ทรัพย์สินของกองทุน 
     หมวด ๔ รายจ่ายและ
การเบิกจ่ายกองทุน 
     ในการนี้  ประธานที่
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลั ยได้ ให้ข้ อมูล
เพ่ิมเติมว่าตามที่มหาวิทยาลัย
ได้รับจัดสรรงบประมาณเงิน 
อุดหนุนจากรัฐบาลเพ่ือเป็น
ค่ าจ้ า ง ให้ กั บพนั กงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการและ
สายสนับสนุน ๑.๗ และ ๑.๕ 
ตามล าดับ นั้น มหาวิทยาลัย
ได้น างบประมาณดังกล่าวมา
จัดสรรเป็นค่าจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการและ
สายสนับสนุน ๑.๕ และ ๑.๓ 
ตามล า ดั บ  โ ดยจะน า
งบประมาณส่วนที่เหลือ ๐.๒ 
มาจ่ าย ให้ กั บพนั กงาน
มหาวิทยาลัยในรูปแบบของ
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
อ่ืน ๆ  แทน 
 
 

 



๔ 
 

เรื่องที่ ครั้งที่ มติที่ประชุม การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๓ ๖/๒๕๖๑ เห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการจัดตั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย   
ราชภั ฏนครปฐม พ.ศ.  ๒๕๖๑                
โดยมอบอาจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา 
ตรวจทานและปรั บแก้ ไขตาม
ข้อเสนอแนะ และให้น าเข้าที่ประชุม
พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
     ทั้งนี้ ขอนัดหมายกรรมการทุกท่าน
ร่วมพบผู้อ านวยการกลุ่มจัดตั้งและ
ส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัด
นครปฐม ในวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. และให้
กรรมการหาผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดนครปฐม 
เ พ่ื อเข้ าร่ วมประชุ มรั บฟั งการ
ด าเนินการจากเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออม
ทรัพย์จังหวัดนครปฐม ในการนี้ การ
ประชุมดังกล่าวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

ประธาน แจ้งว่าได้เข้าพบ
ผู้อ านวยการกลุ่มจัดตั้งและ
ส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์
จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 
๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ส านักงาน
สหกรณ์จั งหวัดนครปฐม 
เรี ยบร้ อยแล้ ว  และอยู่
ระหว่างการรวบรวมผู้ซึ่ ง
ประสงค์จะเป็นสมาชิ ก
สหกรณ์ จ านวนไม่ต่ ากว่า 
๕๐ คน เพ่ือจัดการประชุม
รับฟังการจัดตั้ งสหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
ร า ชภั ฏนครปฐม  โ ดย
ผู้อ านวยการฝ่ายจัดตั้งและ
ส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์
ต่อไป 

ประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ 

๔ ๖/๒๕๖๑ ที่ ป ร ะ ชุ ม ห า รื อ เ รื่ อ ง  Green 
University ของมหาวิทยาลัย เช่น 
การประหยัดพลังงาน ครุภัณฑ์หมด
สภาพการใช้งานและการตัดต้นไม้
ของมหาวิทยาลัย 
     ในการนี้ มอบประธานหารือ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เพ่ือหาแนวทางที่ชัดเจน และเรื่อง
การตัดต้นไม้ของมหาวิทยาลัย 

อยู่ระหว่างการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย 

ประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ 

๕ ๖/๒๕๖๑ ที่ประชุมมอบประธานน าเรื่องหารือที่
ประชุ มคณะกรรมการบริ หาร
มหาวิทยาลัยในประเด็นเรื่องการให้
ใส่ชุดเครื่องแบบปกติขาวของอาจารย์ 

ป ร ะ ธ า น น า เ ส น อ ใ ห้
มหาวิทยาลัยติดต่อร้านค้า
ส าหรั บบริ ก า ร เ ช้ า ชุ ด
เครื่องแบบปกติขาวในราคา 

ประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ 



๕ 
 

เรื่องที่ ครั้งที่ มติที่ประชุม การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
  และบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมเข้า

เฝ้ ารั บเสด็ จฯ สมเด็ จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด
อาคาร “สิริวรปัญญา” มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ในวันอังคารที่ ๑๘ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ย่อมเยา ให้กับบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยพร้อมจัดเตรียม
เครื่องหมายจ าหน่ายให้กับ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย
ด้วย ในการเข้าร่วมเฝ้ารับ
เสด็ จฯ สมเด็ จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  เสด็จทรงเป็นองค์
ประธานในพิธี เปิดอาคาร 
“สิริวรปัญญา” มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ในวันอังคาร
ที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
มติ ที่ ประชุ ม   ประธาน
คณะกรรมการบริ หา ร
มหาวิ ทยาลั ยมอบผู้ ช่ วย
ศาสตราจารย์การุณย์  ด่าน
ประดิษฐ์  ด าเนินการตาม        
ที่เสนอ 

 

มติที่ประชุม  รับทราบรายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  ๓.๒  รับทราบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยกองทุนพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. .......  

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ๔.๑  มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑  
  ประธานแจ้งมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑        
เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา    
มหาวชิราลงกรณ ให้ที่ประชุมทราบ โดยสรุปสาระส าคัญไว้ดังนี้ 
  ๑. ผลการด าเนินงานตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 
๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑  
  ๒. รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
๓/๒๕๖๗ ถึงครั้งที่ ๕/๒๕๖๑  
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  ๓. ผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร (แทน
ต าแหน่งที่ว่าง) คือ อาจารย์ ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้องปราณี 
  ๔. รายงานการใช้เงินประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาส ๓ 
  ๕. รายงานงบการเงิน ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
  ๖. รายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและประธานสาขาวิชา ณ 
ประเทศไต้หวัน 
  ๗. อนุมัติให้ปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าเดือนมิถุนายน 
๒๕๖๑ จ านวน ๙๘๘ คน ดังนี้ 

หลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

รวม 
ภาคปกติ กศ.พป. 

ครุศาสตรบัณฑิต 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 
บัญชีบัณฑิต 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
นิติศาสตรบัณฑิต 
นิเทศศาสตรบัณฑิต 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

๕๐ 
๑๕๒ 
๑๕๕ 
๔๑๒ 
๘๖ 
๔๒ 
๑๒ 
๑๓ 
๓๖ 
๑๕ 

- 
- 
๒ 
๕ 
๒ 
๔ 
- 
๒ 
- 
- 

๕๐ 
๑๕๒ 
๑๕๗ 
๔๑๗ 
๘๘ 
๔๖ 
๑๒ 
๑๕ 
๓๖ 
๑๕ 

รวม ๙๗๓ ๑๕ ๙๘๘ 
  ๘.  อนุมัติให้ปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา จ านวน ๑๘ คน ดังนี้ 
   ๑) ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จ านวน ๓ คน  
   ๒) ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ จ านวน ๑ คน 
   ๓) ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จ านวน ๙ คน 
   ๔) ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จ านวน ๒ คน 
   ๕) ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
จ านวน ๑ คน 
   ๖) ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จ านวน ๒ คน 
  ๙.  อนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๑) โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
  ๑๐. อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
จ านวน ๒ หลักสูตร ดังนี้ 



๗ 
 

   ๑) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเดิม อาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ หมายเหตุ 

อาจารย์รชต       หวังจันทร์ อาจารย์พัชรกันต์    นิมิตรศดิกุล อาจารย์รชต  หวังจันทร์ 
ลาออกจากการเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ 

   ๒) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรเดิม อาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ หมายเหตุ 
อาจารย์สุทิศา     ไพบูลย์วัฒนกิจ อาจารย์สุปรีชญา    บุญมาก อาจารย์สุทิศา     ไพบูลย์วัฒนกิจ

ลาออกจากการเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ 

อาจารย์นรุตม์     โตโพธิ์ไทย อาจารย์สมพล      สุขเจริญพงษ์ อาจารย์นรุตม์     โตโพธิ์ไทยลาออก
จากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
สายวิชาการ 

อาจารย์ศานติ      ดิฐสถาพรเจริญ อาจารย์ ดร.ศานติ    ดิฐสถาพรเจริญ 
(เพ่ิมคณุวุฒิ ปร.ด. สาขาวิชาการจัดการ 
โลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา) 

อาจารย์ศานติ      ดิฐสถาพรเจริญ 
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
เพ่ิมเติม หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ            
โลจิสติกส์ จากมหาวิทยาลัยบูรพา 

  ๑๑. ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขการจ่ายเงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพจากกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๑๒. ให้ความเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยลูกจ้างมหาวิทยาลัย 
(ฉบับที่ ๒)  
  ๑๓. ให้ความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการ
จ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากร พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๑๔. ให้ความเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๑๕. อนุมัติแต่งตั้งบุคลากรมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน ๕ ราย ดังนี้ 
   ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล เรืองศรี ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาเคม ีทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
   ๒)  อาจารย์อวยไชย อินทรสมบัติ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐  
   ๓) อาจารย์ธานิล  ม่วงพูล ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
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   ๔) อาจารย์ ดร.ดวงใจ  ชนะสิทธิ์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
   ๕) อาจารย์ ดร.กีรติ  เกิดศิริ  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์             
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

มติที่ประชุม  รับทราบมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑        
เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ๔.๒  มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ 
และครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ 

  ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ 
  ประธานแจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนครปฐม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่  ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และครั้งที่  ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่  ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑                
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ให้ที่ประชุมทราบ  
โดยสรุปสาระส าคัญไว้ดังนี้ 
  ๑. รายงานการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้ง
ที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
  ๒. รายงานการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๙ – ๗/๒๕๖๑ 
  ๓. การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ    
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและ
การเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑ 
      ทั้งนี้ ประธานมอบรองศาสตราจารย์ชัยเลิศ ปริสุทธกุล ชี้แจงรายละเอียด 
ขั้นตอน แนวปฏิบัติการก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและ        
การเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้วให้คณาจารย์รับทราบในการประชุมข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา 
๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารสิริวรปัญญา 
  ๔. หนังสือเวียนจากส านักงานคลังจังหวัดนครปฐม 
     ๑) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่  กค. ๐๔๐๒.๓/ว ๔๗ เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑            
ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยให้ชะลอการบังคับใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงาน
หรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ออกไปก่อน จนกว่าจะมีการปรับปรุงระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณต่อไป 
   ๒) หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค. (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๗๙ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง
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เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ โดยให้ขั้นตอนการซื้อ
น้ ามันต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ และมีการควบคุมน้ ามันที่ดี  
        ทั้งนี้ มอบงานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์ปรับปรุงแนวทางการจัดซื้อ
และควบคุมปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง และมอบงานกฎหมายและนิติการจัดท าแนวปฏิบัติในการจัดซื้อ
น้ ามันเชื้อเพลิง 
  ๓) หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๑๗ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ข้อ ๗๙ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กรณีวงเงินไม่เกิน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท หากเป็นพัสดุที่มีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซับซ้อน ไม่เหมาะสมที่จะให้เจ้าหน้าที่คน
ใดคนหนึ่งเป็นผู้เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหรือไม่ก็ได้ 
   ทั้งนี้ อยู่ระหว่างงานกฎหมายและนิติการจัดท าแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจนต่อไป 
  ๕. ก าหนดการเข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้ 
   ๑) การบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐–๑๑.๒๐ น.  
   ๒) การบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา 
๑๑.๐๐ – ๑๑.๒๐ น. 
   ทั้งนี้ ขอเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ใน
วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และมอบผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีประสานคณะ
ผู้บริหารเพ่ือแจ้งก าหนดการเดินทางอีกครั้ง 
  ๖. การแต่งตั้งอาจารย์ ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
  ๗. การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริหารจัดการทางการเงินผ่าน
ระบบ Krungthai Digital Platform ในโครงการ NPRU Smart University ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมกับธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ในวันที่  ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมปิ่นเกลียว 
อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม 
  ๘. การเข้าพบเจ้าหน้าที่กองราชพิธี ส านักพระราชวัง เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
เพ่ือเตรียมความพร้อมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเปิดอาคาร
สิริวรปัญญา ในการนี้ คณะผู้บริหารจะเข้าพบรองราชเลขาธิการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เพ่ือหารือรายละเอียดการจัดท าเข็มที่ระลึกและการจัด



๑๐ 
 

พิธีการต่าง ๆ เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยประธานมอบหมายให้ผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดีเป็นเจ้าภาพหลักในการรวบรวมข้อมูลและจัดท าโครงการต่อไป 
   ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์รองอธิการบดีที่เกี่ยวข้องจัดส่งรายชื่อคณะกรรมการ
ในส่วนที่รับผิดชอบให้ผู้อ านวยการกองกลาง เพ่ือรวบรวมและจัดท าค าสั่งแต่งตั้งต่อไป 
  ๙. ก าหนดการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ ๔(๑๔๓)/๒๕๖๑ ใน
วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยที่ประชุมจะมีการหารือเรื่องการ
ปรับเปลี่ยนก าหนดการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๑ หากมีความ
ชัดเจนประการใดจะเชิญผู้ที่ เกี่ยวข้องประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมในส่วนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมต่อไป 
  ๑๐. การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างจิตส านึกงานบริการและความภักดีต่อ
องค์กรให้กับบุคลากรภาคสนาม ในระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเฟลิกซ์ รีเวอร์แคว 
อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
  ๑๑. การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS Conference ครั้งที่ ๘ โดยความ
ร่วมมือของสถาบันเครือข่าย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภั ฏนครปฐม         
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ           
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมปิ่นเกลียว อาคาร
ศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
  ๑๒. ให้ความเห็นชอบกรอบงบประมาณรายจ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ือด าเนินการดังนี้ 
   ๑) ให้คณะ ส านัก/สถาบัน และหน่วยงานต่าง ๆ จัดท าค าของบประมาณ 
เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการพิจารณา หากต้องการงบประมาณเพ่ิมเติมจากกรอบงบประมาณที่ได้แจ้งไป 
เพ่ือด าเนินโครงการ/ กิจกรรมที่มีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์กับนักศึกษา ให้จัดท าค างบประมาณเสนอ
มายังกองนโยบายและแผนเพื่อพิจารณาเหตุผล/ ความจ าเป็นอีกครั้ง 
   ๒) การจัดสรรงบประมาณให้กับสาขาวิชา ขอให้คณบดีพิจารณาจัดสรร
งบประมาณจากงบผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ สาขาวิชาละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายรายหัว
ของนักศึกษา 
   ๓) ขอให้คณบดี ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน ให้ความส าคัญกับการจัดท าค า
งบประมาณและเสนอโครงการ/ กิจกรรมที่ตรงประเด็น ตรงเป้าหมาย และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ และตอบโจทย์อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
   ๔) มอบกองนโยบายและแผนแยกงบประมาณคลัสเตอร์การผลิตพัฒนาครู
และยกระดับคุณภาพการศึกษาออกจากงบยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
   ๕) งบประมาณในการไปศึกษาดูงานนอกสถานที่หรือการลงพ้ืนที่เ พ่ือ
ด าเนินการใด ๆ ขอให้ค านึงถึงเหตุผล/ ความจ าเป็นเป็นส าคัญ หากไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วนขอให้ชะลอ
การด าเนินการไว้ก่อน เพ่ือน างบประมาณไปใช้กับการพัฒนาบัณฑิตแทน 



๑๑ 
 

   ๖) มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรศักดิ์ อาลัย ประสานประธานคลัสเตอร์ 
ประชุมชี้แจงกรอบงบประมาณงานยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือจัดท าค าของบประมาณต่อไป 
   ทั้งนี้ กองนโยบายและแผนขอเชิญคณบดี รองคณบดี  ที่ดูแลงานด้านแผน 
ประชุมเพ่ือชี้แจงกรอบงบประมาณและหารือการจัดท าค าของบประมาณร่วมกันอีกครั้ง ในวันที่ ๑๙ 
มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา 
มหาวชิราลงกรณ 
  ๑๓. ให้ความเห็นชอบการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม กับ Hanoi University ประเทศเวียดนาม 
  ๑๔. ให้ความเห็นชอบในหลักการการรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา อ่ าศรีเวียง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดคณะพยาบาล
ศาสตร์ โดยให้มหาวิทยาลัยด าเนินการเทียบเคียงการได้รับต าแหน่งทางวิชาการจากสถาบันอ่ืนให้กับ
อาจารย์ทั้ง ๒ ราย 
   ทั้งนี้ ให้น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ สภาวิชาการ 
และสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามล าดับต่อไป 
  ๑๕. ให้ความเห็นชอบในหลักการแผนพัฒนาบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ระยะ 
๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
  ๑๖. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการรับ
จ่ายเงินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ ๔๒๐ ชั่วโมง พ.ศ. ... โดยให้เก็บเงินค่าลงทะเบียนเรียน
ตลอดหลักสูตรเป็นจ านวนเงิน ๘,๕๐๐ บาท 
   ทั้งนี้ ให้น าเสนอคณะท างานร่างกฎหมาย คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของ
สภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตามล าดับต่อไป 
  ๑๗. ให้ความเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) แผนบริหารงานวิจัยและงานบริการวิชาการ
เชิงพ้ืนที่ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
  ๑๘. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการการจ้างอาจารย์สัญญาจ้าง พ.ศ. ........ ตามที่เสนอ 
   ทั้งนี้ ให้น าเสนอคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
และเสนอประกาศให้อธิการบดีลงนามต่อไป 
  ๑๙. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการจ้างเจ้าหน้าที่สัญญาจ้าง พ.ศ. ........ ตามที่เสนอ 
    ทั้งนี้ ให้น าเสนอคณะท างานร่างกฎหมาย คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตามล าดับ และเสนอประกาศให้อธิการบดีลงนามต่อไป 
  ๒๐. ให้ความเห็นชอบในหลักการสร้างโดมบริเวณลานหน้าเสาธงโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 
 



๑๒ 
 

  ๒๑. ขอเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
   ๑) การประกาศเจตจ านงในการบริหารงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม           
ในการประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัย ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอาคารสิริวรปัญญา 
   ๒) โครงการอบรม “กฎหมายปกครองเบื้องต้นและแนวทางในการบริหารงาน
ส าหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย” ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๑๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑.๓๐ น. ณ ห้อง SC๑๐๑ 
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
   ๓) โครงการ “ที่ปรึกษากฎหมายพบผู้บริหาร” ในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม SC๑๐๑ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์  
  ๒๒. ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยแต่งกายด้วยเสื้อโทนสีเหลืองตลอดเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร 
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ทั้งนี้ มอบส านักศิลปะและวัฒนธรรม
จัดท าเสื้อเหลืองส าหรับจ าหน่ายให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยในราคาต้นทุน  

  ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ 
  ๑. การเปลี่ยนแปลงก าหนดการบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรากูร ในวันที่ ๕ กรกฎาคม 
๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๒๐ – ๑๑.๔๐ น. 
  ๒.  การเปลี่ยนแปลงก าหนดการบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม 
๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๒๐ น.  
  ๓. รายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ  
  ๔. รายงานการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๙ – ๘/๒๕๖๑ 
  ๕. รายงานการใช้จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
     ทั้งนี้ ประธานขอเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล มรรควิบูลย์ชัย รองอธิการบดี
ก ากับดูแลด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณ คณบดีหรือรองคณบดี ผู้อ านวยการหรือรองผู้อ านวยการส านัก/
สถาบัน/กองหัวหน้าหน่วยงาน ประชุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา     
มหาวชิราลงกรณ 
  ๖. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน โครงการออมสิน
ยุวพัฒน์รักษ์ถิน่ และโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ Startup และ SMEs ระหว่างธนาคาร
ออมสิน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 



๑๓ 
 

  ๗. โครงการเรียนภาษามาเลย์เพ่ือเทียบโอนหน่วยกิต ณ University of Malaya 
ประเทศมาเลเซีย 
  ๘. โครงการเรียนภาษาพม่าเพ่ือเทียบโอนหน่วยกิต ณ Kyaukse University 
ประเทศพม่า 
  ๙. โครงการเรียนภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรับนักศึกษาจาก Kyaukse 
University ประเทศพม่า 
  ๑๐. โครงการพัฒนาอาจารย์เพ่ือเปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือสองภาษา ณ 
Edith Cowan University ประเทศออสเตรเลีย 
  ๑๑. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (ฉบับที่ ๒)           
พ.ศ. ........ ตามที่เสนอโดยไม่มีการแก้ไข และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  ๑๒. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องอัตรา
ค่าตอบแทนบุคลากรสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ........ โดยมอบนิติกรปรับแก้ความในข้อ ๓(๓) (ข) ให้
มีความเหมาะสมชัดเจน และเสนอประกาศให้อธิการบดีลงนามต่อไป 
  ๑๓. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการ
บริหารและด าเนินการงานสวัสดิการทรัพย์สินและรายได้ พ.ศ. ....... ตามที่เสนอ โดยให้ปรับแก้ไขค าในข้อ 
๑๓ จากค าว่า “อธิการ” เป็น “อธิการบดี” และ “กรรการ” เป็น “กรรมการ” 
       ทั้งนี้ ให้น าเสนอคณะท างานร่างกฎหมาย คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย
ของสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามล าดับต่อไป 
  ๑๔. ให้ความเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่า
ด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ........ ตามที่เสนอ โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ 
   ทั้งนี้ ให้น าเสนอคณะท างานร่างกฎหมาย คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของ
สภามหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตามล าดับต่อไป 
  ๑๕. ให้ความเห็นชอบในหลักการการเพ่ิมอันดับ Webometrics ด้วยการท าระบบ 
e-book และ e-portfolio ทั้งนี้ มอบผู้เกี่ยวข้องด าเนินการตามแผน 
  ๑๖. ก าหนดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ส านักคอมพิวเตอร์ 
  ๑๗. ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังนี้ 
   ๑) ตรวจประเมินระดับส านักและสถาบัน   ในวันที่  ๖–๗ กันยายน ๒๕๖๑ 
   ๒) ตรวจประเมินระดับคณะ                    ในวันที่ ๒๖-๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ 
   ๓) ตรวจประเมินระดับมหาวิทยาลัย          ในวันที่ ๑๘-๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
  ๑๘. ให้ความเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตามที่เสนอ 



๑๔ 
 

  ๑๙. มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์การุณย์ ด่านประดิษฐ์ ด าเนินการติดต่อร้านค้าส าหรับ
บริการเช่าชุดปกติขาวในราคาย่อมเยาให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพ่ือใช้สวมใส่ในพิธีเปิดอาคาร           
สิริวรปัญญา ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ พร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องหมายเพ่ือจ าหน่ายให้กับบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยด้วย 
  ๒๐. รายงานความก้าวหน้าโครงการความร่วมมือทางวิชาการโครงการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แห่งทั่วประเทศ โดยจะมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือระหว่างส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เพ่ือ
ร่วมกันพัฒนาการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความยั่งยืน 
ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 
 
มติที่ประชุม  รับทราบมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 
๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ๔.๓  รายงานผลการประชุมสัมมนาทางวิชาการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
และร่วมประชุม ทปสท. สมัยสามัญประจ าปี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 
  อาจารย์ ดร.นันท์นภัส  นิยมทรัพย์ รายงานผลการประชุมสัมมนาทางวิชาการสภา
คณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และร่วมประชุม ทปสท. สมัยสามัญประจ าปี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ให้ที่
ประชุมรับทราบ 
  ตามบันทึกข้อความ เลขที่ ปช. ๒๐๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ อนุมัติ
ให้อาจารย์ ดร.หรรษา คล้ายจันทร์พงษ์ และอาจารย์ ดร.นันท์นภัส นิยมทรัพย์ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทาง
วิชาการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และร่วมประชุม ทปสท. สมัยสามัญประจ าปี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑                
ในวันที่ ๒๐ – ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโกมุท ชั้น ๔ อาคารเรียนและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี นั้น 
  สรุปสาระส าคัญที่ได้รับจากการประชุม คือ 
  ๑. การบรรยายพิเศษเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยียุค ๔.๐ เพ่ือการบริหารจัดการ
องค์กรการศึกษาสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน วิทยากรโดยอาจารย์ธีรเสฏฐ์ ศิรธนานนท์ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้น าเสนอ ดังนี้ 
    ๑) แนวคิดส าหรับการสร้างการเปลี่ยนแปลงในมหาวิทยาลัย คือ ควรมีการ
เปลี่ยนแปลงที่วิธีการปฏิบัติอันจะส่งถึงผลการด าเนินงานที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย เนื่องจากในความเป็นจริงนั้น 
ผลงานด าเนินงานไม่อาจเปลี่ยนไปจากการใช้วิธีการแบบเดิม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมี ๒ ประเภท คือ ๑) เปลี่ยนตัว
บุคคลหรือเปลี่ยนกรอบคิด (mindset) ของตัวบุคคล และ ๒) เปลี่ยนกระบวนการ ซึ่งการเปลี่ยนกระบวนการ
สามารถกระท าได้ง่ายกว่าเปลี่ยนที่บุคคล 



๑๕ 
 

   ๒) การประยุกต์แอปพลิเคชั่น zoom cloud meeting ที่สามารถใช้แทนระบบ
การประชุมทางไกลด้วย VDO conference ได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการเรียนการสอน การนิเทศ
นักศึกษา การจัดอบรมบริการทางวิชาการโดยที่ไม่ต้องให้วิทยากรหรือผู้เข้าอบรมเดินทางมาที่ห้องประชุม
แต่เป็นการให้วิทยากรและผู้ เข้าอบรมอยู่ต่างสถานที่กันและเข้าแอปพลิเคชั่นนี้ในการเรียนรู้และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
  ๒. การประชุมที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) 
สมัยสามัญประจ าปี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 
    ๑) ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ และรับรองรายงานการประชุม ตามล าดับนี้ 
        ๑.๑) รายชื่อสมาชิกที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่ง
ประเทศไทย (ทปสท.) กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ มี ๓๘ แห่ง กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ แห่ง 
และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ๑ แห่ง รวม ๔๘ แห่ง ทั้งนี้มีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาที่อยู่
ระหว่างการรับการตรวจสอบเรื่องธรรมาภิบาลจาก สกอ. ท าให้สภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัย
ดังกล่าวยุติลงในช่วงนี้ 
        ๑.๒) ข้อบังคับที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย 
(ทปสท.) ว่าด้วยการบริหารงาน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   ๑.๓) ประกาศท่ีประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศ
ไทย (ทปสท.) ที่ ๐๐๑/๒๕๖๑ เรื่อง คณะกรรมการบริหารที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่ง
ประเทศไทย 
   ๑.๔) ประกาศท่ีประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศ
ไทย (ทปสท.) ที่ ๐๐๒/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่ง
ประเทศไทย 
   ๑.๕) หนังสือเรียนเชิญเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดร.สุภัทร จ าปาทอง 
   ๑.๖) ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติที่ ๑/๒๕๖๑ 
   ๑.๗) การปรับระบบ TCAS ๒๕๖๒ ซึ่งมีปัญหาเรื่องการไม่ตัดระบบ           
   ๑.๘) หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวโทษ
ข้าราชการและการสอบสวนเรื่องราวร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการว่าท าผิดวินัย 
   ๑.๙) หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน
ให้แก่ผู้มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ 
   ๑.๑๐) รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 

  ๒) เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา มีดังนี้ 
   ๒.๑) การขับเคลื่อนเรื่องการเยี่ยวยาการปรับอัตราเงินเดือนร้อยละ ๘ ของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และการเลื่อนเงินเดือนพนักงานร้อยละ ๖  



๑๖ 
 

   ที่ประชุม ทปสท. เห็นชอบให้ท าหนังสือถึงส านักงบประมาณเพ่ือขอความ
อนุเคราะห์รายละเอียดในเรื่องการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยจาก ๖% ลดเป็น ๔% และท า
หนังสือทวงถามการปรับให้เป็น ๘% ตามกฎหมาย 
   ๒.๒) การผลักดันระบบเงินเดือนและสวัสดิการที่พนักงานมหาวิทยาลัยควร
ได้รับตามกฎหมาย 
   ที่ประชุม ทปสท. เห็นชอบในการท าหนังสือถึงอธิการบดี นายกสภา
มหาวิทยาลัยทุกแห่งให้พิจารณาการจ่ายเงินเดือนเต็ม ๑.๕ และ ๑.๗ ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจะ
ติดตามความคืบหน้าในที่ประชุม ทปสท. ในคราวถัดไป 

  ๓) เรื่องอ่ืน ๆ มีดังนี้ 
   ๓.๑) เจ้าภาพการประชุมที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
แห่งประเทศไทย(ทปสท.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ จัดขึ้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๙ ตุลาคม 
๒๕๖๑ เมื่อมีหนังสือมาแจ้งรายละเอียด ขอความอนุเคราะห์ให้แจ้งจ านวนและชื่อผู้เข้าร่วมด้วย 
   ๓.๒) เจ้าภาพการประชุมที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
แห่งประเทศไทย (ทปสท.) ในปี ๒๕๖๒ มีดังนี้ 
   ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันตก จัดที่จังหวัด
จันทบุรี 
   ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 
   ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดที่จังหวัดนครราชสีมา 
   ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดที่จังหวัดสงขลา 

  ๓. การบรรยายพิเศษเรื่อง ทิศทางของกระทรวงอุดมศึกษาในอุดมคติต่อการศึกษา
ไทยแลนด์ ๔.๐ วิทยากรโดยท่าน ดร.สุภัทร จ าปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ได้
อธิบายถึงแนวคิดแรกเริ่มของการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษาเนื่องจากสภาพการณ์ปัญหาที่ประชากรไทย
โดยส่วนใหญ่มีความสามารถในการผลิตวัตถุดิบ แต่ยังขาดความรู้ในการแปรรูปซึ่งจะช่วยเพ่ิมมูลค่าและ
พัฒนาเศรษฐกิจได้ดีอีกท้ังความเข้าใจผิดในเรื่องการสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่ยังไปไม่ถึงการสร้างนวัตกรรมที่ต้อง
ถูกน าไปใช้จริงได ้
  ที่ประชุม ทปสท. ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องกฎหมายหรือพระราชบัณฑิต
ที่จะใช้ในการจัดตั้งกระทรวงดังกล่าวซึ่งยังขาดความชัดเจนในเรื่องสถานะของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงานภายใต้โครงสร้างของกระทรวงดังกล่าว ที่ขาดความชัดเจนว่าจะเป็นข้าราชการ พนักงาน หรือ
สถานะใด และใช้โอกาสนี้ในการฝากประเด็นไปยัง สกอ. ครม. ผ่านทางวิทยากร ไว้ดังนี้ 
   ๓.๑) จากมติ ครม. เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ ที่ให้จ้างเงินเดือนและ
สวัสดิการให้พนักงานมหาวิทยาลัย ๑.๕ และ ๑.๗ นั้น สภาพที่เป็นจริงได้รับโดยขาดไป ๐.๒ 



๑๗ 
 

   ๓.๒) ค่าจ้างเงินเดือนและสวัสดิการที่มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งหักไว้ ๐.๒ นั้น 
มหาวิทยาลัยหลายแหง่ไม่ได้น ามาจัดสวัสดิการ บางแห่งจัดสวัสดิการที่ยังไม่เป็นธรรม ซึ่งมหาวิทยาลัยบางแห่งได้
คืนเงินให้ส านักงบประมาณแล้ว เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
   ๓.๓) ขอให้มีการด าเนินการให้จ่ายเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ๑.๕ และ 
๑.๗ เต็มจ านวน 
   ๓.๔) ขอให้มีการพิจารณาแนวทางท่ีจะก าหนดให้มหาวิทยาลัยจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัยโดยมีการก าหนดวิธีการและระยะเวลาของการต่อสัญญาจ้างให้เป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกันทุกแห่ง 
   ทั้งนี้วิทยากรได้แนะน าให้ร่างหนังสือระบุรายละเอียดที่ต้องการถึงประธาน กพอ.  

มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการประชุมสัมมนาทางวิชาการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
และร่วมประชุม ทปสท. สมัยสามัญประจ าปี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑   
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  ๕.๑  การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
           ประธาน เสนอการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ให้ที่
ประชุมพิจารณา 
    ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ไว้ดังนี้ 
    ๑. ใช้ระบบ E-office เพ่ือส ารวจความต้องการของผู้มีความประสงค์จะเป็นสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยใช้รูปแบบแบบสอบถาม google from 
    ๒. ผู้ที่มีความประสงค์เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมต้อง
มีคุณสมบัติที่เหมาะสม กล่าวคือ  
  สมาชิกสหกรณ์นี้คือผู้ที่มีชื่อและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิก
ของสหกรณ์ และได้ช าระค่าหุ้นตามจ านวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว และผู้ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตาม
ข้อบังคับท่ีได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และได้ช าระค่าหุ้นตามจ านวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว 
  คุณสมบัติของสมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  (๑) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

(๒) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 
  ก. เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจ า ซึ่งได้รับเงินเดือนหรือ
ค่าจ้างสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หรือ  
  ข. เป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างให้ท างาน
ในมหาวิทยาลัย โดยได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นี้ 
 



๑๘ 
 

  (๓) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม  

    (๔) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน 
    ๓. นัดหมายสมาชิกเข้าร่วมการประชุม ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยเชิญ
สหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดนครปฐมเพ่ือชี้แจงแนวทางการด าเนินการ     

มติที่ประชุม  มอบประธานน าหารืออธิการบดีเพ่ือด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 

  ๕.๒  เกณฑ์การประเมินภาระงาน 
           อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ  แสงทองพินิจ รองประธานกรรมการ เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาเกณฑ์การประเมินภาระงานของมหาวิทยาลัย โดยมีประเด็นว่าเกณฑ์การประเมินภาระงานยังไม่
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงขอเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเกณฑ์การประเมินภาระงานให้
อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่สร้างบัณฑิตนักปฏิบัติมีความเหมาะสมมากกว่านี้ ซึ่งไม่ควรมุ่งเน้นในเรื่อง
งานวิจัยมากเกินไป ทั้งนีเ้พ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้อาจารย์ด้วย  

มติที่ประชุม       เสนอขอให้มหาวิทยาลัยทบทวนเกณฑ์การประเมินภาระงาน 

  ๕.๓  การประเมินประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรม และการควบคุมงบประมาณการ
จัดประชุมหรือฝึกอบรม 
           อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ  แสงทองพินิจ  รองประธานกรรมการ เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาการประเมินประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรม และการควบคุมงบประมาณการจัดประชุมหรือ
ฝึกอบรม เนื่องจากเห็นว่าจะประหยัดงบประมาณมากขึ้น และให้เน้นเรื่องการศึกษาดูงานเฉพาะงานที่ตรง
ตามความต้องการและศาสตร์ของสาขาวิชาเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่ามากข้ึน  

    ทั้งนี้จึงอยากเสนอให้มหาวิทยาลัยทบทวนการประเมินประสิทธิภาพของการจัด
กิจกรรม และการควบคุมงบประมาณการจัดประชุมหรือฝึกอบรม 

มติที่ประชุม  มอบอาจารย์ ดร.วันเพ็ญ  แสงทองพินิจ สรุปเพ่ือน ารายงานในการประชุมครั้งต่อไป 

  ๕.๔  การส ารวจทัศนคติของนักศึกษาด้านความซ่ือสัตย์สุจริต 
           อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ  แสงทองพินิจ  รองประธานกรรมการ เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาการส ารวจทัศนคติของนักศึกษาด้านความซื่อสัตย์สุจริต  
    ทั้งนี้ ได้น าผลการวิจัยโครงการส ารวจความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษา เรื่องทัศนคติ
ของนักศึกษาต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น การทุจริตในการสอบ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ให้ที่
ประชุมรับทราบด้วย    

มติที่ประชุม  เห็นชอบการน าเสนอการส ารวจทัศนคติของนักศึกษาด้านความซื่อสัตย์สุจริต 

 



๑๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
  ๖.๑  ประธานแจ้งว่าก าหนดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑            
จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบอีกครั้ง                                                                                                                                                                                                                              
   ๖.๒  ที่ประชุมหารือเรื่องจรรยาบรรณในสถาบันอุดมศึกษา โดยให้ยึดถึงความประพฤติ 
ปฏิบัติตนให้มีความเหมาะสมและถูกต้องตามกาลเทศะ  

เลิกประชุม   เวลา  ๑๖.๔๕  น. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 นางภัทรานิษฐ์  บุญรักษาศิริพงษ์    อาจารย์ยศพรธ์  วรรชนะ 
        ผู้จดรายงานการประชุม   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


