
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และขา้ราชการ 
สมัยสามญั ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 

เม่ือวันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๓๐ 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. อาจารย์ณัฐวรรธน์ สถิราวิวัฒน์ กรรมการ 
 ๖. อาจารย์ ดร.หรรษา คล้ายจันทร์พงษ์ กรรมการ 
 ๗. ผศ.ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์ กรรมการ 
 ๘. อาจารย์ พันจ่าเอกหญิง สีนวล รัตนวิจิตร กรรมการ 
 ๙. นางศรีสุดา มีอยู่เต็ม กรรมการ 
 ๑๐. อาจารย์ยศพรธ์ วรรชนะ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๑. นางกฤติมา ธณศักด์ิกุล ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑. อาจารย์ธีรศักด์ิ ลีละพัฒนา กรรมการ ลากิจ 
 ๒. อาจารย์อวยไชย อินทรสมบัติ กรรมการ ติดราชการ 
 ๓. นางอารีรัตน์ บุตรแก้ว กรรมการ ติดราชการ 
 
เริ่มประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น. 
  ประธานกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
 
ระเบยีบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ประธานแจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 
 ๑. แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่     
๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 
 



๒ 
 

  ๑) รับทราบรายงานผลการรับสมัครและรายงานตัวของนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบที่ ๑ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑) ดังนี้  
  เป้าหมายการรับสมัคร รอบที่ ๑ จํานวน ๓,๑๑๐ คน 
  เป้าหมายรวม จํานวน ๔,๐๖๐ คน 
  จํานวนรับสมัครนักศึกษา จํานวน ๔,๒๘๘ คน 
  จํานวนนักศึกษารายงานตัว (Clearing House) จํานวน ๑,๖๙๒ คน 
  เทียบกับเป้าหมายรวมคิดเป็นร้อยละ ๔๑.๘๗  
  การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบที่ ๒      
มีนักศึกษาสมัครจํานวน ๑,๘๐๐ คน  มาสัมภาษณ์จํานวน ๑,๓๐๐ คน และจะประกาศผลการคัดเลือกทุก
สาขาวิชาและรายงานตัววันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑  
  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีจํานวนนักศึกษาสมัครเข้าศึกษา (ย่ืน Portfolio) 
ประมาณ ๓,๐๐๐ คน เป็นอันดับ ๓ ของประเทศ 
  ๒) มอบอาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว ผู้ อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
ดําเนินการร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยเครื่องแบบพิธีการและเครื่องแบบปฏิบัติงาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
  ๓) ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการควบคุม
การรับและจ่ายเงินสวัสดิการของคณะ สํานัก สถาบัน สาขาวิชา และหน่วยงานอื่น พ.ศ. .... โดยให้ปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ทั้งนี้ ให้นําเสนอคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภา
มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตามลําดับต่อไป โดยระเบียบดังกล่าวมีสาระสําคัญดังนี้ 
   “ข้อ ๕ ให้นําเงินสวัสดิการไปฝากธนาคารพาณิชย์ในนามมหาวิทยาลัยเพื่อคณะ 
สํานัก สถาบัน สาขาวิชา และหน่วยงานอื่น โดยให้ใช้ช่ือบัญชีดังนี้ “มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อ
สวัสดิการ.....(ระบุช่ือคณะ สํานัก สถาบัน สาขาวิชา และหน่วยงานอื่น) 
    การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การเบิกจ่ายเงินและการจัดทําบัญชีรับ
จ่ายเงินสวัสดิการตามระเบียบนี้ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วย
เงินสวัสดิการและการจ่ายเงินสวัสดิการมาบังคับใช้โดยอนุโลม 
    ให้รายงานการรับจ่ายเงินและฐานะทางการเงินตามวรรคสองต่ออธิการบดี 
ทุกสิ้นปีงบประมาณ 
   ข้อ ๖ ให้คณะ สํานัก สถาบัน สาขาวิชา และหน่วยงานอื่นที่มีเงินสวัสดิการอยู่
ก่อนที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้ดําเนินการตามระเบียบนี้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ 
และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ 
   ข้อ ๗ ให้คณะ สํานัก สถาบัน สาขาวิชา และหน่วยงานอื่นที่มีเงินฝากที่มี
วัตถุประสงค์เป็นการเฉพาะนอกเหนือจากเงินสวัสดิการ ให้ดําเนินการเบิกจ่ายตามวัตถุประสงค์ของเงิน
ฝากนั้น 



๓ 
 

   ให้รายงานการรับจ่ายเงินและฐานะทางการเงินตามวรรคหนึ่งต่ออธิการบดีทุกสิ้น
ปีงบประมาณ” 
   ทั้งนี้ คณะ สํานัก สถาบัน สาขาวิชา และหน่วยงานอ่ืนที่เปิดบัญชีอยู่ก่อนหน้า
ระเบียบนี้ขอให้ดําเนินการปิดบัญชี พร้อมทั้งหาเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายย้อนหลังอย่างน้อย ๑ ปี 
และให้นําฝากธนาคารพาณิชย์ในนามมหาวิทยาลัยตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการ
ควบคุมการรับและจ่ายเงินสวัสดิการของคณะ สํานัก สถาบัน สาขาวิชา และหน่วยงานอื่น พ.ศ. ..... ที่กําหนดไว้
ต่อไป 
  ๔) รับทราบการรับเชิญเสด็จพระราชดําเนินเป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร “สิริวรปัญญา” 
และทอดพระเนตรนิทรรศการ “ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม” และ  
“ราชภัฏ ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น” ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
 ๒. แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕     
มกราคม ๒๕๖๑ โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 
  ๑) ให้ความเห็นชอบแบบฟอร์มขอรับเงินทุนสนับสนุนการจัดทําผลงานวิชาการ และ
ให้คณบดีทุกคณะแจ้งให้คณาจารย์ในสังกัดรับทราบแบบฟอร์มการขอรับเงินทุนสนับสนุนการจัดทําผลงาน
ทางวิชาการด้วย 
  ๒) มอบประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ดําเนินการจัดต้ังสหกรณ์ออมทรัพย์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยให้ไปศึกษาข้อมูลการจัดต้ังสหกรณ์ออมทรัพย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 
  ๓) ประธานเน้นย้ําให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมกัน
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย โดยการปรับกระบวนการทํางานใหม่ให้สอดรับกับแนวทางการปรับทิศทาง
ยุทธศาสตร์ใหม่ (Reprofile) ของมหาวิทยาลัย และเน้นย้ําให้ประธานคลัสเตอร์แต่ละคลัสเตอร์กํากับและ
ติดตามผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามแนวทางการปรับทิศทางยุทธศาสตร์ใหม่ (Reprofile) ของ
มหาวิทยาลัยด้วย 
  ๔) ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องเกณฑ์การ
ประเมินความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 
   “ข้อ ๕ นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ต้องสอบผ่าน
การประเมินความรู้และทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้” 
    ๕.๑ นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษซึ่งมีคะแนน ดังนี้ 
     (๑) CEPT ไม่น้อยกว่า ๓๐ คะแนน หรือ 
     (๒) Vantage ไม่น้อยกว่า ๕๐ คะแนน 
    ๕.๒  นักศึกษาสาขาอื่น ๆ 
     ๕.๒.๑ ต้องผ่านแบบทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษซึ่งมีคะแนน ดังนี้ 



๔ 
 

        (๑) CEPT ไม่น้อยกว่า ๒๗ คะแนน หรือ 
        (๒) Vantage ไม่น้อยกว่า ๔๐ คะแนน 
   นักศึกษาตามข้อ ๕.๑ หรือข้อ ๕.๒ ที่มีผลการสอบไม่ผ่านเกณฑ์ของแบบทดสอบ
มาตรฐานภาษาอังกฤษดังกล่าวข้างต้น ให้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาภาษาตามที่สถาบันภาษากําหนด 
   ข้อ ๖  นักศึกษาสามารถยื่นเทียบผลคะแนนสอบวัดระดับมาตรฐานทางภาษาอื่น 
ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดได้ดังนี้ 
    ๖.๑ นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษทุกสาขา ต้องผ่าน
แบบทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษซึ่งมีคะแนนดังนี้ 
    (๑) TOEFL (ITP) ไม่น้อยกว่า ๔๗๓ หรือ 
    (๒) TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า ๕๒ หรือ 
    (๓) IELTS Academic Module ไม่น้อยกว่า ๔ หรือ 
    (๔) Redesigned TOEIC ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ หรือ 
    (๕) CU-TEP ไม่น้อยกว่า ๔๕ 
    ๖.๒ นักศึกษาสาขาอื่น ๆ ต้องผ่านแบบทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษซึ่ง
มีคะแนน ดังนี้ 
    (๑) TOEFL (ITP) ไม่น้อยกว่า ๔๓๓ หรือ 
    (๒) TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า ๔๐ หรือ 
    (๓) IELTS Academic Module ไม่น้อยกว่า ๓.๕ หรือ 
    (๔) Redesigned TOEIC ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ หรือ 
    (๕) CU-TEP ไม่น้อยกว่า ๓๙ 
    ทั้งนี้ ผลการทดสอบที่นักศึกษานํามายื่นต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับต้ังแต่วันที่สอบ 
   ข้อ ๗ นักศึกษาสามารถเข้ ารับการทดสอบประเมินความรู้ และทักษะ
ภาษาอังกฤษหลังจากเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานครบแล้ว และนักศึกษาสามารถสอบได้โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายเป็นจํานวน ๑ ครั้ง ตลอดหลักสูตรที่ศึกษา หากนักศึกษามีความประสงค์จะเข้ารับการทดสอบ
มากกว่า ๑ ครั้ง ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทดสอบ 
   ข้อ ๘ การบันทึกผลการสอบภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ลงในใบ
รายงานผลการศึกษา จะบันทึกผลการสอบตามที่นักศึกษาแต่ละคนสอบได้  
   ข้อ ๙ สําหรับนักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่กําหนดข้างต้น แต่มีทักษะอย่างหนึ่ง
อย่างใดเป็นพิเศษจนเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม คณะกรรมการบริหารวิชาการอาจพิจารณายกเว้นคุณสมบัติ
ดังกล่าวนี้ได้” 
  ๕) ให้อาจารย์ไพโรจน์ ร่มบารมี ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ช้ีแจง      
ทําความเข้าใจกับคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการเรื่องที่เสนอให้มหาวิทยาลัยทบทวน
แบบฟอร์มของแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 



๕ 
 

มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นควรให้ใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐมเดิม 
  ๖) รับทราบกําหนดการงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี ๒๕๖๐ ดังนี้ 
   ๖.๑) วันที่ ๒ – ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ การฝึกซ้อมย่อย บัณฑิตกลุ่มที่ ๑ – ๒๔ (ค.บ.
เกียรตินิยม ๑,๒ และ ค.บ. เลขที่ ๑-๙๔๕) 
   ๖.๒) วันที่ ๔ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ การฝึกซ้อมย่อย บัณฑิตกลุ่มที่ ๒๕ – ๔๘ ค.บ. 
๙๔๖ – ๑๓๔๘ (พย.บ. + บธ.บ. + บช.บ. + นศ.บ.) 
   ๖.๓) วันที่ ๖ – ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ การฝึกซ้อมย่อย บัณฑิตกลุ่มที่ ๔๙ – ๗๒ 
(วท.บ. + วศ.บ. + ศศ.บ. + รป.บ. + น.บ. + ศป.บ.) 
   ๖.๔) วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ พิธีการฝึกซ้อมใหญ่ แบ่งเป็น ๓ ช่วง คือ บัณฑิต
กลุ่มที่ ๑ – ๒๔  บัณฑิตกลุ่มที่ ๒๕ – ๔๘ และบัณฑิตกลุ่มที่ ๔๙ – ๗๒ 
   ๖.๕) วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โดยแบ่งเป็น ๒ 
ช่วง คือ รายงานตัวช่วงแรก เวลา ๑๑.๓๐ น. และรายงานตัวช่วงสอง เวลา ๑๖.๓๐ น. 
 ๓. แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 
  ๑) รับทราบรายงานผลวิจัยสถาบัน เรื่องความสุขในการทํางานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปี ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้    

ความสขุในการทํางาน 

ความสขุในการทํางานของบคุลากร ค่าเฉลี่ย S.D. 

๑. ด้านความพึงพอใจในชีวิต ๓.๗๘ ๐.๗๐

๒. ด้านความพึงพอใจในงาน ๓.๘๖ ๐.๖๕

๓. ความรู้สึกด้านบวก ๓.๙๗ ๐.๖๗

๔. ความรู้สึกด้านลบ ๓.๔๕ ๑.๐๒

รวมเฉลี่ย ๓.๗๖ ๐.๕๐

 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสขุในการทาํงาน 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสขุในการทาํงาน ลําดับ 

๑. ความก้าวหน้าในการทํางาน ๑ 

๒. หลักความสมดุลของการใช้ชีวิตและการทํางาน ๒ 

๓. สภาพแวดล้อมการทํางาน ๓ 

๔. ผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน ๔ 

 



๖ 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการนําไปใช้ 
        ๑. มหาวิทยาลัยควรให้ความสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยอาจมีการจัดทําแบบสํารวจ
หรือแบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับองค์กรในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการดําเนินโครงการหรือการนําเสนอผู้บริหารในการจัดทํานโยบายการบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษย์ต่อไป เช่น แบบสํารวจความพึงพอใจของพนักงาน การเก็บข้อมูลจากพนักงานลาออก (Exit 
Interview) การสํารวจข้อมูลค่าจ้างและผลประโยชน์ตอบแทนขององค์กรอื่นในบริเวณใกล้เคียงและธุรกิจ
เดียวกันโดยลักษณะข้อมูลที่เก็บควรเป็นเชิงลึกเพื่อการนํามาปรับใช้มากกว่าการสํารวจเพียงให้ได้รู้และไม่มี
การดําเนินการ และควรจัดทําอย่างสม่ําเสมอ เพราะสังคมมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การ
ปรับปรุงพัฒนาจึงเป็นสิ่งสําคัญ 
 ๒. จากผลการวิจัยพบว่า พนักงานมีระดับความสุขในการทํางานในระดับมาก ดังนั้นองค์กรควร
รักษามาตรฐานการให้ความสําคัญต่อพนักงานให้คงอยู่ต่อไป รวมท้ังควรพัฒนาเพิ่มเติมในด้านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักความสมดุลของการใช้ชีวิตและการทํางาน และด้านสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน รวมทั้งยังสามารถเพิ่มความสุขในการทํางานได้อีกด้วย 
 
  ๒) มอบ อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ ป่ินแก้ว ดําเนินการออกแบบลายผ้าเพื่อทําเป็นชุดฟอร์ม
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
  ๓) มอบสภาคณาจารย์และข้าราชการดําเนินการส่งการ์ดอวยพรวันเกิดให้กับ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
  ๔) เห็นชอบการแก้ไขข้อบังคับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ     
ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ดังนี้ 
   ๔.๑) แก้ไขอัตราเงินสะสมของสมาชิกกองทุนจาก “อัตราเงินสะสมร้อยละ ๓” 
เป็น “สามารถเลือกอัตราเงินสะสมซึ่งอยู่ระหว่างร้อยละ ๓ – ๑๕ ได้ ส่วนมหาวิทยาลัยสมทบร้อยละ ๓ 
เท่าเดิม ทั้งนี้ ให้แจ้งความประสงค์ในการขอหักเงินสะสมได้ปีละหนึ่งครั้ง ในวันที่ ๑ – ๓๐ สิงหาคมของทุกปี 
หากสมาชิกกองทุนส่งคําขอเกินระยะเวลาที่กําหนดต้องรอส่งคําขอในเดือนสิงหาคมของปีถัดไปจึงจะ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความประสงค์ได้”  
   ๔.๒) แก้ไขข้อ ๒ วรรคท้าย จากข้อความว่า “ทั้งนี้ สมาชิกสามารถลาออกจาก
กองทุนและสามารถกลับเข้าเป็นสมาชิกกองทุนได้อีก เมื่อลาออกจากกองทุนครบ ๑ ปีแล้ว” เป็น “สมาชิก
สามารถลาออกจากกองทุน และสามารถกลับเข้าเป็นสมาชิกกองทุนได้อีก ๑ ครั้ง เมื่อลาออกจากกองทุน
ครบ ๑ ปี” 
   ๔.๓) ข้อ ๙ การจ่ายเงินกองทุน เพิ่มข้อความวรรคที่สองว่า “กรณีสมาชิกมีอายุ
สมาชิกครบ ๕ ปีขึ้นไป จะได้รับการจ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินสมทบของนายจ้างต่อเมื่อ
ลาออกจากงาน หรือนายจ้างไม่ต่อสัญญาจ้าง เนื่องจากสิ้นสุดสัญญาจ้าง” 
 



๗ 
 

  ๕) รับทราบการปรับค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่งานพระราชทานปริญญาบัตร คือ
ไม่เบิกค่าเบ้ียเลี้ยงและค่าซักชุดครุยให้แก่บุคลากรที่ไปปฏิบัติงานดังกล่าว เนื่องจากเป็นการเบิกซ้ําซ้อนกับ
ค่าอาหารและยังไม่มีระเบียบรองรับ 
  ๖) รับทราบแนวคิดในการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ขนาด ๑.๕ เท่าขององค์จริง โดยมอบสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการดําเนินการและให้ไปศึกษารูปแบบพระบรมราชานุสาวรีย์ในหลวงรัชกาลที่ ๙ บริเวณด้านหน้า
ศาลาสหทัยสมาคม กรุงเทพมหานคร  
  ๗) นางเสาวนีย์ ชัยศิริพานิช ผู้จัดการมรดกของอาจารย์ป่ิน งามพิศ ข้าราชการบํานาญ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้มอบที่ดินให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจํานวน ๑ ไร่ โฉนดเลขที่ 
๑๔๕๓๔๘ ตําบลหนองปากโลง อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มหาวิทยาลัยสร้าง
คุณประโยชน์ต่อการศึกษาสืบไปตามเจตนารมณ์ของอาจารย์ป่ิน งามพิศ  
  ๘) ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการให้
เงินทุนสนับสนุนการจัดทําผลงานวิชาการ พ.ศ. .... โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 
  “ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบสถาบันราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการให้เงินทุนสนับสนุนการ
จัดทําผลงานทางวิชาการ สถาบันราชภัฏนครปฐม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
  .................... 
  ข้อ ๕  ให้มหาวิทยาลัยจ่ายเงินสนับสนุนการจัดทําผลงานทางวิชาการแก่อาจารย์ที่
ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ และให้จ่ายตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
   ๕.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท 
   ๕.๒ รองศาสตราจารย์ ไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท 
   ๕.๓ ศาสตราจารย์ ไม่เกิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
   ผลงานทางวิชาการที่นํามาเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการและผ่านการ
พิจารณาให้ผู้นั้นดํารงตําแหน่งทางวิชาการ หากผลงานดังกล่าวเคยได้รับเงินทุนสนับสนุนหรือได้รับ
ค่าตอบแทนจากการจัดทําผลงานทางวิชาการ หรืองานวิจัยจากหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ให้จ่ายเงินทุน
ตามระเบียบนี้ โดยหักส่วนที่เคยได้รับเงินทุนสนับสนุนหรือค่าตอบแทนก่อน แล้วให้จ่ายเงินทุนตามระเบียบนี้
เฉพาะส่วนที่เหลือ 
  ข้อ ๖ ขั้นตอนและวิธีการขอรับทุนสนับสนุนการจัดทําผลงานทางวิชาการให้
ดําเนินการ ดังนี้ 
   ๖.๑ ผู้ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการต้องยื่นคําร้องต่อมหาวิทยาลัย
ผ่านหน่วยงานที่สังกัดเพื่อขอรับเงินทุนสนับสนุน ภายในระยะเวลาไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบ
คําสั่งแต่งต้ัง 



๘ 
 

   ๖.๒ ผลงานทางวิชาการที่ต้องส่งมอบให้แก่สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ควรกําหนดเป็นผลงานทางวิชาการที่ย่ืนขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการทั้งหมดทั้งตํารา 
เอกสารประกอบการสอน และเอกสารคําสอน 
   ๖.๓ ให้หน่วยกําหนดตําแหน่งทางวิชาการเป็นผู้เบิก ให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ 
  ข้อ ๗ ให้เบิกจ่ายเงินตามระเบียบนี้จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย” 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุม 
  ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่    
๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องสภาคณาจารย์และข้าราชการ อาคารเฉลิม  
พระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จํานวน ๑๑ หน้า เพื่อรับรองรายงานการประชุม 
 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ 
มกราคม ๒๕๖๑ โดยให้ปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 
  ๑.  หน้า ๑ เพิ่มรายชื่อผู้มาประชุมลําดับที่ ๘ อาจารย์อวยไชย อินทรสมบัติ กรรมการ 
และเรียงลําดับถัดไปใหม่ 
  ๒. หน้า ๓ บรรทัดที่ ๘ แก้ไขข้อความจากคําว่า “อาจารย์นิเทศเอก” เป็น “อาจารย์
นิเทศก์เอก” 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ รายงานความคืบหน้าตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
  ประธานรายงานความคืบหน้าตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 
๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 

เรื่องที ่ มติที่ประชุม การดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑ เห็นชอบในหลักการจัดต้ังสหกรณ์
ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
๑) ให้สํารวจความคิดเห็นของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมที่มีต่อการจัดต้ังสหกรณ์
ออมทรัพย์ 

มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็น
ควรให้ไปศึกษาข้อมูลการจัดต้ัง
ส ห ก ร ณ์ อ อ ม ท รั พ ย์ ฯ  จ า ก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
 
  

คณะกรรมการ
สภาคณาจารย์และ 
ข้าราชการ 



๙ 
 

เรื่องที ่ มติที่ประชุม การดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๒ )  เสนอมหาวิทยาลัยแต่ง ต้ัง
คณะกรรมการเพื่อศึกษาความ
เป็นไปได้ในการจัดต้ังสหกรณ์
ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

๒ เ ห็ นชอบการจั ดทํ า ส า รสภา
คณ า จ า ร ย์ แ ล ะ ข้ า ร า ช ก า ร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

เสนอที่ประชุมพิจารณาในการ
ประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ระเบียบ
วาระที่ ๓.๒ 

คณะกรรมการ
สภาคณาจารย์และ 
ข้าราชการ 

๓ เ ห็ น ช อบ ใ ห้ ส่ ง ตั ว แ ทนสภ า
คณ า จ า ร ย์ แ ล ะ ข้ า ร า ช ก า ร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเข้า
ร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการและ
ประชุม ทปสท. สมัยสามัญประจําปี 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๕ – ๑๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม
อาคาร ๑๐๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

มหาวิทยาลัยให้ประธานสภา
คณาจารย์และข้าราชการ และ
อ า จ า ร ย์ ย ศ พ ร ธ์  ว ร ร ช น ะ 
กรรมการและเลขานุการ เข้าร่วม
ป ร ะ ชุ ม สั ม มน า แ ล ะป ร ะ ชุ ม 
ทปสท. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ในวันที่ 
๑๕ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี -
อยุธยา 

-ประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ 
-กรรมการและ
เลขานุการ สภา
คณาจารย์และ
ข้าราชการ 

 
มติที่ประชุม รับทราบ  และมอบอาจารย์ ดร.หรรษา คล้ายจันทร์พงษ์ ประสานขอข้อมูลเกี่ยวกับการ
จัดต้ังสหกรณ์ออมทรัพย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
 ๓.๒ การจัดทําสารสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
  อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ แจ้งว่าในคราวประชุมสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดทําสารสภาคณาจารย์
และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยรูปแบบประกอบไปด้วยรายงานการประชุม ข่าวสาร
ความเคลื่อนไหว และภาพกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้นําขึ้นเว็บไซต์สภาคณาจารย์และข้าราชการ
อยู่แล้ว ในการนี้ ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาทบทวนการจัดทําสารสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
  ที่ประชุมเสนอให้ประสานงานหน่วยประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อนําเสนอ
ข่าวสารข้อมูลจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ลงในจดหมายข่าวเฟื่องฟ้า 
 



๑๐ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบประสานกับหน่วยประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อนําเสนอข่าวสารจากสภา
คณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ลงในจดหมายข่าวเฟื่องฟ้า 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ๔.๑ มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
  ประธานรายงานมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา    
มหาวชิราลงกรณ ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 
  ๑. รับทราบผลการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา ดังนี้ 
   ๑)  รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์นาถ นาถวรานันต์ 
   ๒)  อาจารย์พรรณระพี   บุญเปลี่ยน 
   ๓)  อาจารย์เกษม   สุขสมบูรณ์ 
   ๔)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย บุญโญปกรณ์ 
  ๒. รับทราบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ๓. รับทราบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ๔.  แต่งต้ังอาจารย์ ดร.ศัลยพงศ์ วิชัยดิษฐ เป็นรองประธานคณะกรรมการประจํา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (แทนตําแหน่งที่ว่าง) 
  ๕. แต่งต้ังกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (แทนตําแหน่งที่ว่าง) ดังนี้ 
   ๑)  รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์นาถ นาถวรานันต์ 
   ๒)  อาจารย์พรรณระพี   บุญเปลี่ยน 
  ๖. อนุมัติแต่งต้ังบุคลากรมหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ จํานวน ๗ ราย ดังนี้ 
   ๑) อาจารย์ ดร.ณวิชชา อ่อนใจเอื้อ ดํารงตําแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
   ๒) อาจารย์ ดร.นิภาพรรณ เจนสันติกุล ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ 
   ๓) อาจารย์ ดร.สุพจน์ เฮงพระพรหม ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
   ๔) อาจารย์ ดร .กิติพันธ์ บุญอินทร์ ดํารงตําแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาฟิสิกส์ ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 



๑๑ 
 

   ๕) อาจารย์ ดร .ณัชชา ศิรินธนาธร ดํารงตําแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
   ๖) อาจารย์ ดร.วรินทร์ ศรีปัญญา ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
   ๗) อาจารย์ ดร.สัญญา ควรคิด ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 ๔.๒ รายงานผลการประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุม ทปสท. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
  อาจารย์ไพโรจน์ ร่มบารมี ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และอาจารย์   
ยศพรธ์ วรรชนะ กรรมการและเลขานุการ รายงานผลการประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การอุดมศึกษา
ไทยยุค ๔.๐ กับทิศทางและบทบาทของมหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่” และการประชุมที่ประชุมประธานสภา
คณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) สมัยสามัญประจําปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ 

๑๕ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๒๐๔ อาคารครุสรรพสิทธ์ิ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ให้ที่ประชุมทราบ 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑ ทบทวนข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณายกเลิกการทบทวนข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการปรับหลักเกณฑ์ใหม่โดยจัดทําเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคํานวณชั่วโมงปฏิบัติงานของผู้ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ซึ่งจะเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในวันที่ ๓ มนีาคม ๒๕๖๑  
 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกการทบทวนข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2560 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการคํานวณชั่วโมงปฏิบัติงานของผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... แล้ว 
 



๑๒ 
 

 ๕.๒ ผลการตรวจสุขภาพประจําปี ๒๕๖๐ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
  อาจารย์ พันจ่าเอกหญิง สีนวล รัตนวิจิตร แจ้งผลการตรวจสุขภาพประจําปี ๒๕๖๐ 
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ พบว่าบุคลากรของมหาวิทยาลัย
มีความเสี่ยงและกําลังป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ซึ่งจะทําให้
เกิดภาวะหลอดเลือดอุดตันที่สมองและหัวใจ โดยภาวะดังกล่าวสามารถป้องกันและควบคุมด้วยการปรับ
การรับประทานอาหารและออกกําลังกาย จึงเห็นควรให้เสนอมหาวิทยาลัยมีนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อ
เอื้อให้บุคลากรมีโอกาสปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออกกําลังกาย 
  ที่ประชุมเสนอให้นําข้อมูลผลการตรวจสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาหาแนวทางในการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบมอบประธานนําข้อมูลผลการตรวจสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ประจําปี ๒๕๖๐ เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาหาแนวทางในการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ  

 ๖.๑ ประธานแจ้งว่า ผู้ ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธ์ุ รักษาการอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จะไปพบคณาจารย์ทุกคณะ โดยมีกําหนดการดังนี้ 
  ๑) วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  ช่วงเช้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ๒) วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  ช่วงบ่าย คณะวิทยาการจัดการ 
  ๓) วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ช่วงเช้า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  ๔) วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ช่วงสาย คณะพยาบาลศาสตร์ 
  ๕) วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ช่วงบ่าย คณะครุศาสตร์ 
 ๖.๒ ประธานแจ้งว่ากรมธนารักษ์มีหนังสือแจ้งขอคืนที่ดินบริเวณข้างศาลจังหวัดนครปฐม 
จํานวน ๑ ไร่ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่สร้างอาคารเกิน ๑๐ ปี จึงไม่
สามารถจัดโครงการตลาดอาหารปลอดภัยในพื้นที่ดังกล่าวได้ 
 ๖.๓ ประธานแจ้งกําหนดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑        
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องสภาคณาจารย์และข้าราชการ ช้ัน ๕ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
 
เลิกประชุม เวลา ๑๖.๓๖ น.  
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