
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และขา้ราชการ 
สมัยสามญั ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 

เม่ือวันที่ ๑๘  มกราคม  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ  ห้องสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชัน้ ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

------------------------------- 
 
ผู้มาประชุม 
 ๑. อาจารย์ไพโรจน์ ร่มบารม ี ประธานกรรมการ 
 ๒. อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ รองประธานกรรมการ 
 ๓. อาจารย์ ดร.ธีรวุธ ธาดาตันติโชค กรรมการ 
 ๔. อาจารย์ ดร.นันท์นภัส นิยมทรัพย ์ กรรมการ 
 ๕. อาจารย์ ดร.หรรษา คล้ายจันทร์พงษ์ กรรมการ 
 ๖. ผศ.ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์ กรรมการ 
 ๗. อาจารย์ พันจ่าเอกหญิง สีนวล รัตนวิจิตร กรรมการ 
 ๘. อาจารย์อวยไชย อินทรสมบัติ กรรมการ 
 ๙. นางศรีสุดา มีอยู่เต็ม กรรมการ 
 ๑๐. นางกฤติมา ธณศักด์ิกุล ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑. อาจารย์ธีรศักด์ิ ลีละพัฒนา กรรมการ ไปราชการ 
 ๒. อาจารย์ณัฐวรรธน์ สถิราวิวัฒน์ กรรมการ ติดราชการ 
 ๓. นางอารีรัตน์ บุตรแก้ว กรรมการ ติดราชการ 
 ๔. อาจารย์ยศพรธ์ วรรชนะ กรรมการและ ติดราชการ 
    เลขานุการ 
 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
 ๑. อาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
 
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น. 
  ประธานกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
 
 
 



๒ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ประธานแจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 
 ๑. เรื่องการทําประกันภัยแบบกลุ่มสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย ได้นําข้อมูลเสนอต่อ
มหาวิทยาลัยแล้ว เพื่อดําเนินการตามขั้นตอนต่อไป  
  ในการนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้นําเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพิจารณาด้วย 
 ๒. เรื่องการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนผลงานทางวิชาการซ้ําซ้อนตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการให้ทุนสนับสนุนการจัดทําผลงานทางวิชาการสถาบันราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 
๒๕๔๗ และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยโครงการตํารามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 
๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยดําเนินการดังนี้ 
  ๑) มหาวิทยาลัยกําลังหาแนวทางแก้ไขปัญหาอาจารย์เบิกเงินค่าตอบแทนผลงานทาง
วิชาการซ้ําซ้อน 
  ๒) มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดําเนินการร่างข้อบังคับใหม่ โดยจะยกเลิกระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการให้ทุนสนับสนุนการจัดทําผลงานทางวิชาการสถาบันราชภัฏ
นครปฐม พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยโครงการตํารามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม พ.ศ. ๒๕๕๓  
  ๓) อาจารย์ที่อยู่ระหว่างการยื่นขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เมื่อได้รับตําแหน่ง
ทางวิชาการแล้วให้นําเงินที่ได้รับค่าเอกสารตามโครงการตํารามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมาหักกับ
เงินทุนสนับสนุนการจัดทําผลงานทางวิชาการและได้รับเงินเฉพาะส่วนต่าง แต่หากเงินที่ได้รับค่าเอกสาร
โครงการตํารามีจํานวนเงินมากกว่าเงินทุนสนับสนุนการจัดทําผลงานทางวิชาการ ผู้ที่ได้รับตําแหน่งผลงาน
ทางวิชาการไม่ต้องคืนเงินส่วนต่างนั้น 
 ๓. เรื่องแบบฟอร์มแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม (แบบ ป.๐๑) ได้นําแบบฟอร์มเสนอต่อมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ในการนี้ มหาวิทยาลัยมอบ
คณะทํางานพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมพิจารณา  
 ๔. มหาวิทยาลัยกําลังร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมใหม่ 
  อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ ให้ข้อมูลว่าสภาคณาจารย์และข้าราชการมีแนวคิด 
จะทบทวนข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอยู่แล้ว ขอเสนอให้สภาคณาจารย์ฯ ขอร่างข้อบังคับ
ดังกล่าวจากมหาวิทยาลยัมาเพื่อประกอบการพิจารณาในคราวเดียวกัน  



๓ 
 

 ๕. ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ 
มกราคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติมอบคณบดีคณะครุศาสตร์พิจารณาข้อเสนอแนะของสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการเรื่องแนวปฏิบัติการนิเทศนักศึกษาของคณะครุศาสตร์ดังนี้ 
  ๑) ขอให้ทบทวนแบบฟอร์มการนิเทศ ซึ่งต้องมีการลงนามโดยครูพ่ีเลี้ยงหรือ
ผู้อํานวยการโรงเรียน เนื่องจากแนวปฏิบัติดังกล่าวไม่สามารถแก้ปัญหาการไม่ไปนิเทศนักศึกษาฝึกสอนได้
อย่างแท้จริง 
  ๒) ควรมีการประชุมอาจารย์นิเทศก์เอกและอาจารย์นิเทศก์ทั่วไป เพื่อสร้างข้อตกลง
ร่วมกันในการกําหนดระยะทางการเลือกโรงเรียนหรือหน่วยฝึกสอน 
  ๓) ควรตรวจสอบคุณสมบัติของครูพ่ีเลี้ยงและโรงเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ของคุรุสภา
ก่อนส่งตัวนักศึกษาไปฝึกสอน 
  ๔) ควรให้อาจารย์นิเทศก์เอกที่มีวุฒิการศึกษาด้านการศึกษาในคณะต่าง ๆ สามารถ
มาปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์นิเทศก์ทั่วไปได้ 
  ๕) ควรกันเงินงบประมาณเหลื่อมปีสําหรับเบิกค่าใช้จ่ายในการไปนิเทศนักศึกษาฝึกสอน 
  
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรบัทราบรายงานการประชุม 
  ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่    
๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องสภาคณาจารย์และข้าราชการ อาคารเฉลิม  
พระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จํานวน ๑๒ หน้า เพื่อรับรองรายงานการประชุม 
 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑  
ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยให้ปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 
  ๑.  หน้า ๑ เพิ่มรายชื่อผู้ไม่มาประชุม คือ อาจารย์อวยไชย อินทรสมบัติ กรรมการ ติดราชการ 
  ๒.  หน้า ๑๓ บรรทัดที่ ๑๐ ให้แก้ไขข้อความเป็น “อาจารย์ ดร.ธีรวุธ ธาดาตันติโชค และ
อาจารย์ธีรศักด์ิ ลีละพัฒนา ผู้แทนคณะอนุกรรมการศึกษาการจัดทําประกันภัยแบบกลุ่มสําหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เสนอที่ประชุมพิจารณาตารางเปรียบเทียบรายละเอียดความคุ้มครอง
ประกันภัยแบบกลุ่มสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังนี้” 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ รายงานความคืบหน้าตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ 
  ประธานรายงานความคืบหน้าตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 
๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 



๔ 
 

เรื่องที ่ มติที่ประชุม การดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

๑ รับทราบรายงานการประชุมสัมมนา
ทางวิชาการและประชุมที่ประชุม
ประธานสภาคณาจารย์ และ
ข้ า ราชการแห่ งประ เทศไทย 
(ทปสท.) สมัยสามัญประจําปี ครั้งที่ 
๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๙ – ๒๒ 
พ ฤ ศ จิ ก า ย น  ๒ ๕ ๖ ๐  ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง และ
มอบฝ่ายเลขานุการเผยแพร่ใน
เ ว็ บ ไ ซ ต์ สภาคณาจา รย์ แ ล ะ
ข้าราชการ 

ดําเนินการเผยแพร่ในเว็บไซต์สภา
คณาจารย์และข้าราชการ 
เรียบร้อยแล้ว 

ฝ่ายเลขานุการ 
สภาคณาจารย์และ 
ข้าราชการ 

๒ เห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัย  
ราชภั ฏนครปฐม  ว่ า ด้ วยสภา
คณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. .... โดย
ให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการฯ และส่งให้
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของ
สภามหาวิทยาลัยภายในวันศุกร์ที่ 
๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

ส่งร่างข้อบังคับฯ
ให้คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย
ของสภามหาวิทยาลัยแล้ว  โดยจะ
นําเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
กฎหมายฯ พิจารณาในวันที่ ๒๓ 
มกราคม ๒๕๖๑  

สภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ 

๓ เห็นชอบให้นําเรื่องการทบทวน
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิ ธีการประเมินผลการปฏิ บั ติ
ราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไป
พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

นําเสนอที่ประชุมพิจารณาในการ
ประชุมครั้งต่อไป 

อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ
แสงทองพินิจ 

๔ เห็นชอบให้เสนอมหาวิทยาลัย
ติดตามการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ที่
ซ้ําซ้อนระหว่างระเบียบสถาบัน
ราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการให้
เงินทุนสนับสนุนการจัดทําผลงาน

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑  

ประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ 



๕ 
 

เรื่องที ่ มติที่ประชุม การดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

ทา งวิ ช าก า รสถาบั น ร าชภั ฏ
นค รปฐม  พ .ศ .  ๒๕๔๗  กั บ 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ว่าด้วยโครงการตํารา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๕ เห็นชอบมอบประธานนําข้อมูล
ตารางเปรียบเทียบรายละเอียด
ความคุ้มครองประกันภัยแบบ
กลุ่มสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย
เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา 

อยู่ระหว่างดําเนินการ ฝ่ายเลขานุการ 
สภาคณาจารย์และ 
ข้าราชการ 

๖ เสนอให้มหาวิทยาลัยกํากับดูแล
การปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
ส นั บ ส นุ น ใ น ร ะ ดั บ ค ณ ะ ใ ห้
สนับสนุนการปฏิ บั ติ งานของ
อาจารย์อย่างแท้จริง และติดตาม
ระบบการปฏิ บั ติงานของสาย
สนับสนุน เพื่อลดขั้นตอนการ
ทํางานให้รวดเร็วขึ้น 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 

ประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ๔.๑ มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐ 
  ประธานรายงานมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา    
มหาวชิราลงกรณ ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 
  ๑)  อนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐) 
  ๒) ให้ความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการปฏิบัติงาน
สารบรรณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
  ๓) ให้ความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการรับจ่ายเงิน
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 



๖ 
 

  ๔)  ให้ความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของ
คณะพยาบาลศาสตร์จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ๕) ให้ความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการสรรหาและ
การกําหนดค่าตอบแทนบุคลากรสายวิชาการสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้ปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
  ๖) ให้ความเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหน่งผู้อํานวยการ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ๗) ให้ความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยค่าตอบแทน
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหน่งผู้อํานวยการ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ๘) แต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหน่ง
ผู้อํานวยการ ดังนี้ 
   (๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท เหลืองบุตรนาค  ประธานกรรมการ 
   (๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์  กรรมการ 
   (๓) อาจารย์ศุภกิจ  จงศักด์ิสวัสด์ิ  กรรมการ 
   (๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปียถนอม  กรรมการ 
   (๕) อาจารย์ชัยยุธ  มณีรัตน์   กรรมการ 
  ๙)  แต่งต้ังรองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย แก้วเกื้อกูล เป็นกรรมการสภาวิชาการ 
(แทนตําแหน่งที่ว่าง) 
  ๑๐) แต่งต้ังประธาน รองประธาน และเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 
   (๑) นายกองโท พเยาว์  เนียะแก้ว  ประธาน 
   (๒) นายเศวก   ธรรมศิริพงษ์  รองประธาน 
   (๓) ผศ.ดร.เยาวภา  บัวเวช   เลขานุการ 
  ๑๑) เลือกและแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล เรืองศรี เป็นผู้อํานวยการ
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  ๑๒) อนุมัติการปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยให้คงเหลืออาจารย์ประจําหลักสูตรเพื่อดูแลนักศึกษาที่มีอยู่จนกว่าจะสําเร็จการศึกษาหรือ
พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ดังนี้ 
   (๑) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) อนุโลมให้คงเหลืออาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน ๔ คน ดังนี้ 
        (๑.๑) รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์  คีรินทร์ 
       (๑.๒) อาจารย์ ดร.กันต์ดนัย   วรจิตติพล 
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    (๑.๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาพร  ฉายะรถี 
    (๑.๔) อาจารย์ ดร.อิทธินันท์   คิมหะจันทร์ 
   (๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖) อนุโลมให้คงเหลืออาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน ๑ คน คือ อาจารย์ ดร.สุพจน์ 
เฮงพระพรหม 
  ๑๓)  ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร ดังนี้ 
   (๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
   (๒) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) 
  ๑๔)  อนุมัติแผนปฏิบัติการการให้บริการวิชาการ งบประมาณแผ่นดินประจําปี 
๒๕๖๑ 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑ การจัดต้ังสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
  ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาการจัดต้ังสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมทรัพย์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
  จากการอภิปรายของที่ประชุม มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ๑) เห็นควรสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดต้ังสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐมจากบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
  ๒) เห็นควรเสนอมหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ใน
การจัดต้ังสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
  ในการนี้ อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ จะดําเนินการร่างแบบสอบถามความ
คิดเห็นในการจัดต้ังสหกรณ์ออมทรัพย์เสนอคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการพิจารณา และ
มอบให้อาจารย์อวยไชย อินทรสมบัติ ดําเนินการจัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นในรูปแบบออนไลน์ต่อไป  
 
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการจัดต้ังสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยที่ประชุม
มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 ๑)  ให้สํารวจความเห็นบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่มีต่อการจัดต้ังสหกรณ์
ออมทรัพย์ 
 ๒)  เสนอมหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดต้ัง
สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 



๘ 
 

 ๕.๒ การจัดทําสารสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
  ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาจัดทําสารสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมรับทราบข่าวสาร
ข้อมูลและการดําเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบการจัดทําสารสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดย
มอบให้อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ เป็นผู้รับผิดชอบและนําเสนอรูปแบบสารสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการในการประชุมครั้งต่อไป 
 
 ๕.๓ ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการและประชุม ทปสท. สมัยสามัญประจําปี 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
  ประธานแจ้งว่าที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย 
(ทปสท.) ร่วมกับสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กําหนดจัดให้มีการ
สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การอุดมศึกษาไทยยุค ๔.๐ กับทิศทางและบทบาทของมหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่” 
และการประชุมที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) สมัยสามัญประจําปี 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอาคาร ๑๐๐ ปี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการนี้ จึงขอเชิญคณะกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุม ทปสท. ตามวัน 
เวลา และสถานที่ดังกล่าว 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ส่งตัวแทนสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เข้าร่วม
ประชุมสัมมนาวิชาการและประชุม ทปสท. สมัยสามัญประจําปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๕ – ๑๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอาคาร ๑๐๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ ๑. ผู้ช่วย-
ศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์ ๒. อาจารย์ ดร.ธีรวุธ ธาดาตันติโชค และ ๓. อาจารย์อวยไชย 
อินทรสมบัติ แต่ทั้งนี้ต้องรออธิการบดีสั่งการมาก่อน 
 
 ๕.๔ เครื่องแบบพิธีการและเครื่องแบบปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 
  อาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้นําเสนอ 
เรื่องเครื่องแบบพิธีการและเครื่องแบบปฏบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยต่อที่ประชุมเพื่อขอความเห็น 
ดังนี้ สืบเนื่องจากวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ พบปัญหาเรื่องการหาหมวกติดตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยที่ใส่กับชุด
เครื่องแบบปกติขาวไม่ได้ จึงไม่สามารถแต่งชุดเครื่องแบบปกติขาวเข้าร่วมพิธีดังกล่าวของจังหวัดนครปฐมได้ 
จึงได้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ 



๙ 
 

พฤศจิกายน ๒๕๖๐ พิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยชุดเครื่องแบบ
พิธีการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔ (ก) (๑) และข้อ ๔ (ข) (๑) โดยขอเปลี่ยนเครื่องหมาย
หน้าหมวกจากตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเป็นตราครุฑ เพื่อเป็นการส่งเสริมเกียรติศักด์ิศรีของพนักงาน
มหาวิทยาลัย          ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบในหลักการปรับปรุงแก้ไข
ข้อบังคับและมอบให้อาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว แต่งต้ังคณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับดังกล่าว ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลัยให้ขอความเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายหน้าหมวกสําหรับชุดเครื่องแบบพิธีการ
ของพนักงานมหาวิทยาลัยจากสภาคณาจารย์และข้าราชการด้วย  และอาจารย์ ดร.วิรัตน์ ป่ินแก้ว รอง
อธิการบดี เสนอให้เพิ่มชุดเครื่องแบบปฏิบัติราชการ (ชุดสีกากี) ในร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ว่าด้วยชุดเครื่องแบบพิธีการของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อพนักงานมหาวิทยาลัยได้ใช้ในโอกาสรับ
เสด็จหรือปฏิบัติหน้าที่ในพิธีการต่าง ๆ    
 
มติที่ประชุม ๑.  กรณีผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรมขอความเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
เครื่องหมายหน้าหมวกสําหรับชุดเครื่องแบบพิธีการของพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ประชุมเห็นควรให้เป็นไป
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยเครื่องแบบพิธีการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๕๔ ข้อ ๔ (ก) (๑) และข้อ ๔ (ข) (๑) เครื่องหมายหน้าหมวกเป็นตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย 
 ๒.  เห็นชอบในหลักการให้มีชุดเครื่องแบบปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย (ชุด
สีกากี) สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในโอกาสที่เหมาะสมเป็นคราว ๆ ไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ  
 ๖.๑ อาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม แจ้งว่าสํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรมกําหนดจัดงานเทศกาลการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติแห่งประเทศไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๑ – ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ลานหน้าอาคารสิริวรปัญญา 
ในการนี้ ขอเรียนเชิญคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดในวันที่ 
๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ลานหน้าอาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 
มติที่ประชุม รับทราบ และส่งตัวแทนสภาคณาจารย์และข้าราชการเข้าร่วมงานเทศกาลการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๑ 
 
 ๖.๒ อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะอนุกรรมการด้าน
กฎหมายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้พิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม    
ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. .... ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ โดยที่ประชุมมีมติให้ปรับปรุง
แก้ไขดังนี้ 



๑๐ 
 

  ๑) ข้อ ๔ ให้แก้ไขข้อความจากคําว่า “หมายถึง” เป็นคําว่า “หมายความว่า” 
  ๒) ข้อ ๔ คําว่า “ข้าราชการ” ให้แก้ไขข้อความเป็น “ข้าราชการ” หมายความว่า 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และให้หมายความรวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานใน
สายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
  ๓) ข้อ ๖ (๑) แก้ไขข้อความจาก “ประธาน มาจากการคัดเลือกของกรรมการสภา
คณาจารย์และข้าราชการ ตาม (๒) และ (๓) เป็น “ประธาน ซึ่งมาจากกรรมการประเภทคณาจารย์ประจํา 
โดยได้รับการคัดเลือกจากกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตาม (๒) และ (๓)” 
  ๔) ข้อ ๖ (๓) แก้ไขข้อความจากคําว่า “ซึ่งมาจากการเลือกต้ังโดยข้าราชการ 
จํานวน ๒ คน  เป็น “ซึ่งมาจากการเลือกต้ังโดยทั่วไป จํานวน ๒ คน” 
  ๕) ข้อ ๖ (๓) วรรคสองให้แก้ไขข้อความจาก “ในกรณีที่มีผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็น
กรรมการตาม (๒) หรือ (๓) มีจํานวนน้อยกว่าหรือเท่ากับจํานวนกรรมการตาม (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี 
ให้สภาคณาจารย์และข้าราชการตามวรรคหนึ่งประกอบด้วยกรรมการเท่ากับจํานวนที่มีผู้สมัครโดยไม่ต้องมี
การเลือกต้ัง ทั้งนี้ สภาคณาจารย์และข้าราชการต้องมีจํานวนกรรมการตาม (๒) และ (๓) รวมกันไม่น้อย
กว่าก่ึงหนึ่ง” เป็น “ในกรณีที่มีผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นกรรมการตาม (๒) หรือ (๓) รวมกันมีจํานวนน้อยกว่า
หรือเท่ากับจํานวนกรรมการตาม (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี ให้สภาคณาจารย์และข้าราชการตามวรรคหนึ่ง
ประกอบด้วยกรรมการเท่ากับจํานวนที่มีผู้สมัครโดยไม่ต้องมีการเลือกต้ัง” 
  ๖) ข้อ ๖ (๓) เพิ่มข้อความวรรคที่สองว่า “ทั้งนี้ นอกจากตัวแทนคณาจารย์จาก
คณะต่าง ๆ ตาม (๒) หากมีผู้ที่สมัครและได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการมากกว่าจํานวนตาม (๒) หรือ (๓) ให้
จัดทําบัญชีรายชื่อสํารองตามข้อ ๑๑ (๕) เพื่อเรียกในลําดับถัดไปแทนตําแหน่งที่ว่างลง” 
  ๗) ข้อ ๗ (๔) แก้ไขข้อความจาก “ต้องไม่อยู่ระหว่างถูกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมมีคําสั่งให้ต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัย” เป็น “ต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย เว้นแต่โทษ
ภาคทัณฑ์”  
  ๘) ข้อ ๘ (๔) แก้ไขข้อความจาก จาก “ต้องไม่อยู่ระหว่างถูกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมมีคําสั่งให้ต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัย” เป็น “ต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย เว้นแต่โทษ
ภาคทัณฑ์” 
  ๙) ข้อ ๑๑ (๑) ให้เพิ่มข้อความว่า “รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการเลือกต้ัง” ต่อท้ายคําว่า 
รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง  
  ๑๐) ข้อ ๑๑ (๒) แก้ไขข้อความจากคําว่า “ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ัง” เป็นคําว่า 
“ผู้มีสิทธิออกเสียงและผู้มีสิทธิรับเลือกต้ัง”  
  ๑๑) ข้อ ๑๕ แก้ไขจากคําว่า “ข้อ ๑๑ (๖)” เป็นคําว่า “ข้อ ๑๑ (๕)” และแก้ไข
ข้อความจาก “หากไม่มีให้ดําเนินการเลือกต้ังซ่อมภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประธานหรือกรรมการ ผู้นั้น
พ้นจากตําแหน่ง” เป็น “หากไม่มีผู้ได้รับเลือกในลําดับถัดไป ให้ดําเนินการเลือกต้ังซ่อมภายในเก้าสิบวันนับ
แต่วันที่ประธานหรือกรรมการ ผู้นั้นพ้นจากตําแหน่ง” 



๑๑ 
 

  โดยอาจารย์ ธีรศักด์ิ ลีละพัฒนา จะดําเนินการปรับปรุงแก้ไขและนําเสนอ
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 ๖.๓  ประธานแจ้งกําหนดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑        
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องสภาคณาจารย์และข้าราชการ ช้ัน ๕ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
 
เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.  
 
 

 นางกฤติมา ธณศักด์ิกุล อาจารย์ยศพรธ์ วรรชนะ  
 ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
   
  


