มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ครั้งที่ ๑๓ / ๒๕๖๐
วันอังคารที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชัน้ ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
-----------------------------------------------------๑. รับทราบรายงานการดําเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่
๑๒/๒๕๖๐ เมื่ อวั นที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้ องประชุ มสภามหาวิ ทยาลั ย อาคารเฉลิ มพระเกี ยรติ ๕๐ พรรษา
มหาวชิราลงกรณ
๒. รับทราบรายงานการติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ – ๑๐/๒๕๖๐
๓. รับทราบสาระสําคัญจากการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เมื่อวันที่ ๓๑
กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เสนอแนะแนวทางการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษาในอนาคตข้างหน้า โดยเน้นย้ําให้การผลิตบัณฑิตต้องมีความชัดเจน ตรงกับความต้องการของ
ประเทศในวิชาชีพต่างๆ ที่ขาดแคลน เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ และจบแล้วสามารถประกอบอาชีพได้
ในการนี้ ประธานเน้นย้ําให้การผลิต การพัฒนาการศึกษา ควรต้องสํารวจตรวจสอบ ปรับปรุง
บูรณาการความรู้ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาและให้สอดรับกับความต้องการของสาขาวิชาชีพในปัจจุบัน เพื่อให้
นักศึกษาสามารถนําไปใช้ประโยชน์เมื่อเป็นบัณฑิตได้
๔. รั บ ทราบแนวทางการช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบอุ ท กภั ย ในพื้ น ที่ ภ าคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการช่วยเหลือ
เยียวยาและบรรเทาความเดือดร้ อนแก่มหาวิทยาลัยราชภั ฏสกลนคร และผู้ประสบอุทกภัยในพื้ นที่จั งหวัด
สกลนคร ในการนี้ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์มอบเงินช่วยเหลือจากบัญชีกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
เลขที่บัญชี ๙๘๕-๒-๒๖๔๔๘-๖ ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
ทั้งนี้ ให้ดําเนินการในนามของสภาคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
๕. รับทราบรายงานรายรับ – รายจ่าย งานสวัสดิการรายได้และทรัพย์สิน ประจําปี ๒๕๖๐
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๖. รับทราบกําหนดการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๕ พรรษา มหาราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคล
วั นเฉลิ มพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิ งหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้ องประชุ ม ปิ่ นเกลี ยว อาคารศู นย์ ภาษา
ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม ดังนี้
๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
(วัดป่าปฐมชัย) จํานวน ๙ รูป
๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การแสดงเทิดพระเกียรติ และการประกวดผลงานนักศึกษา
ในการนี้ ขอเชิญคณะผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยผู้บริหาร/
ข้าราชการสวมใส่ชุดปกติขาว ส่วนพนักงานมหาวิทยาลัยและเจ้าหน้าที่สวมใส่ชุดสีฟ้า
ประธานมอบสํ า นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมประสานเรื่ อ งจํ า นวนนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษากั บ
โรงเรียนสาธิตฯ ศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย และคณะต่างๆ เพื่อจัดเตรียมนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมให้มีความ
ชัดเจน รวมทั้งขอความร่วมมือคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วย
ทั้ งนี้ ที่ ประชุ มได้ ให้ ข้ อเสนอแนะต่ างๆ เพื่ อกํ าหนดเป็ นแนวทางในการเข้ าร่ วมกิ จกรรมที่
เกี่ยวข้องกับเชื้อพระวงศ์ต่างๆ ของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ นักเรียนและนักศึกษา ดังนี้
๑) ขอให้ คณะผู้ บริ หารทุ กท่ านต้ องเข้ าร่ วมกิ จกรรมที่ เกี่ ยวข้ องกั บเชื้ อพระวงศ์ ต่ าง ๆ
ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นทุกครั้ง ยกเว้นกรณีติดไปราชการที่มีความจําเป็นเร่งด่วน
๒) การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม/พิ ธี ก ารต่ า งๆ ที่ จั ด ขึ้ น ภายในมหาวิ ท ยาลั ย ขอให้ ค ณบดี
ผู้อํานวยการสํานัก/สถาบัน รองคณบดี รองผู้อํานวยการสํานัก/สถาบัน ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานัก/
สถาบัน และหัวหน้าสํานักงานต่างๆ ต้องสวมใส่ชุดปกติขาวหรือชุดพิธีเข้าร่วมทุกครั้ง และกําหนดให้แต่ละ
หน่วยงานจัดเตรียมบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม คณะละอย่างน้อย ๒๐ คน สํานัก/สถาบันละอย่างน้อย ๕ คน
และโรงเรียนสาธิตฯ อย่างน้อย ๕ คน
สําหรับการร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรต่างๆ ที่ประชุมมอบหมายให้คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
๓) มหาวิทยาลัยควรกําหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนต้องมีชุดพิธี โดยมอบนิติกรปรับ
ระเบียบการบรรจุเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยใหม่และกําหนดให้มีความชัดเจน และมอบกองพัฒนานักศึกษา
จัดจําหน่ายเครื่องหมายต่างๆ ที่ต้องใช้สําหรับติดชุดพิธีด้วย
๗. รับทราบผลการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัย จากการประเมินครั้งที่ ๒ ประจําปี ๒๕๖๐
รอบเดือนกรกฎาคม โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่ ๒ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
และอันดับที่ ๒๘ ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
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๘. รับทราบรายงานผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรสายวิชาการ
ด้วยข้อสอบ TOEFL/LTP เพื่อประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรสายวิชาการ เมื่อวันที่
๑๐, ๑๙ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้อง LI๕๐๘ ชั้น ๕ อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม
๙. รับทราบรายงานผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน
ในโครงการจั ด จ้ า งวั ด ระดั บ ความสามารถทางภาษาอั ง กฤษสํ า หรั บ บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ด้ ว ยข้ อ สอบ
Redesigned TOEIC เพื่อประเมินศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน และเพื่อ
รองรั บประชาคมอาเซี ยน เมื่ อวั นที่ ๑๓ – ๑๔ มิ ถุ นายน ๒๕๖๐ ณ ห้ อง ๗๔๙ และ ๗๕๙ อาคารเอ ๗
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
๑๐. รั บทราบโครงการ สนช. พบประชาชนทางจังหวั ดนครปฐม เพื่อรั บฟังนโยบาย ปี ๒๕๖๒
จากสํานักงานงบประมาณโดยมีนายกรัฐมนตรีมามอบนโยบายให้ประชาชนในจังหวัดนครปฐม ในวันที่ ๒ สิงหาคม
๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมปิ่นเกลียว อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม
๑๑. รับทราบกําหนดการชี้แจงคําของงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และรายงาน
ผลการดําเนินงานของหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐
๑๒. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง เกณฑ์ความสามารถ
ภาษาอังกฤษสําหรับการคัดเลือกอาจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ........ โดยมีการแก้ไขในข้อ ๓ เป็น “ข้อ ๕/๑ กรณี
มีความจําเป็นที่ส่งผลกระทบต่อการกํากับมาตรฐานของหลักฐานหรือมาตรฐานของสภาวิชาชีพมหาวิทยาลัยฯ
อาจพิจารณากําหนดผลการทดสอบภาษาอังกฤษแตกต่างจากข้อ ๔ แห่งประกาศนี้ได้”
๑๓. ให้ความเห็นชอบโครงการ Focus Group ครูแนะแนว
๑๔. ให้ความเห็นชอบการเปิดที่ทําการไปรษณีย์ สาขาย่อย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เพื่อให้บริการแก่บุคลากรและนักศึกษา
๑๕. ให้ความเห็นชอบในหลักการ การดําเนินการประสานบริษัท ห้างร้านที่สนใจขึ้นป้ายไฟวิ่งบน
หน้าจอ LED บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย ทั้งนี้จะต้องไม่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ และยาเสพติด ทําการ
โฆษณาสินค้าผ่านตัวอักษรวิ่งด้านล่างจอ LED ของมหาวิทยาลัย โดยให้พิจารณาความเหมาะสมของสินค้าเน้น
การประชาสัมพันธ์ที่เป็นไปในลักษณะที่มีภาพลักษณ์ที่ดีและส่งเสริมมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้ข้อยกเว้น กรณีมี
ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาใดๆ และให้เพิ่มเติมการประชาสัมพันธ์รายวิชาที่คณะทํา
การเรียนการสอน พร้อมภาพถ่ายคณบดีกํากับด้วย
ในการนี้ มอบคณะกรรมการบริหารจัดการการเช่าที่ดิน อาคาร และทรัพย์สินอื่นในความ
ปกครองดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมดําเนินการพิจารณาความเหมาะสม
๑๖. ประธานเน้นย้ําให้คณบดีกําหนดภาระงานของประธานสาขาวิชาให้มีความชัดเจน และขอให้
นําผลการเข้าร่วมประชุมที่มหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชาจัดขึ้น นํามาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาความดี
ความชอบของอาจารย์ด้วย
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๑๗. ประธานเน้ น ย้ํ า เรื่ อ งการขั บ เคลื่ อ นนโยบายการผลิ ต บั ณ ฑิ ต นั ก ปฏิ บั ติ (Practitioner
Graduate) โดยขอให้ กําหนดกรอบระยะเวลา เป้าหมาย และทบทวนจุ ดแข็ง จุดอ่ อน เพื่ อหาแนวทางใน
การก้าวไปสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติให้ได้ ทั้งนี้ มอบอาจารย์ชัยยุธ มณีรัตน์ และอาจารย์ ดร.สมปอง ทองงามดี
แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการให้เห็นเป็นรูปธรรมต่อไป
๑๘. ประธานมอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิฏฐิตา เชิดชู ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์ นําระบบ
ฐานข้อมูลกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งตามอาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะ ติดตั้งจอแสดงภาพเพื่อให้คณบดี
ร่วมตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดที่บันทึกไว้ด้วย
๑๙. ประธานเน้ นย้ํ าเรื่ อ งการเรี ย นการสอนนั้ น ไม่ ใ ช่ เ สรี ภ าพใครจะสอนอย่ า งไรนั้ น ไม่ ไ ด้
เป็นเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ในการนี้ ขอฝากประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการนําแจ้งที่ประชุมสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการทราบด้วย
๒๐. ประธานมอบอาจารย์ ดร.อัมรินทร์ อินทร์อยู่ ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตฯ รายงานผลการ
สอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
๒๑. ประธานมอบคณบดี เ ชิ ญ ประธานสาขาวิ ช าประชุ ม เพื่ อแจ้ ง ปั ญ หาที่ พ บในช่ ว งการเปิ ด
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ เพื่อดําเนินการแก้ไข และนํารายงานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบ
๒๒. ประธานขอเชิ ญผู้บริ หาร คณบดี และอาจารย์ทุกท่าน เข้าร่ วมต้อนรับพลเอกดาว์พงษ์
รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
ณ ห้ อ งประชุ ม ปิ่ น เกลี ย ว อาคารศู น ย์ ภ าษา ศู น ย์ ค อมพิ ว เตอร์ และหอประชุ ม เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นงานตาม
พระราโชบายและรับฟังการรายงานผลดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ดังนี้
๑) การวิเคราะห์ปัญหาและวางแนวทางแก้ปัญหาในชุมชนท้องถิ่น
๒) การกําหนดพื้นที่ (ชุมชน/หมู่บ้าน) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเข้าไปดําเนินการ
๓) การประสานพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดตามยุทธศาสตร์จังหวัด
๔) การดําเนินการตามยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
๕) การพัฒนาคุณภาพครู คุณภาพโรงเรียน (เป็นพี่เลี้ยง)
และองค์มนตรีพบนักศึกษาคณะครุศาสตร์
อาจารย์ชัยยุธ มณีรัตน์ รองอธิการบดี รายงานผลตามที่ได้รับมอบหมายเรื่องการพัฒนา
ครูร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปียถนอม และฝ่ายการบริหารคณบดีคณะครุศาสตร์ ซึ่งจากที่ได้หารือ
ร่วมกัน เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ในการนี้ ประธานเน้นย้ําเรื่องความพร้อมการดําเนินการด้านต่าง ๆ และไม่อนุญาตให้
อาจารย์ลาในวันดังกล่าว
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๒๓. ขอเชิ
ข ญผู้บริหาร คณบดี และผู
แ ้อํานวยกการสํานัก/สถถาบัน ร่วมบัันทึกเทปโทรรทัศน์ถวาย
ก ่ ๙ ในวัันที่ ๓ สิงหาคคม ๒๕๖๐ ณ ห้องแสดง
พระพรรสมเด็จพระนนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที
ใหญ่ สถานีวิทยุโทรททัศน์แห่งประะเทศไทย จังหวั
ห ดกาญจนบุรี โดยนัดหมาายพร้อมเพรียยงกันในเวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ศาลลาเฟื่องฟ้ารมมณีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ฏ
ทัั้งนี้ หากคณบบดี และผู้อํา นวยการสํานัก/สถาบัน
ไม่สามาารถเข้าร่วมได้ด้ขอให้ส่งผู้แทนเข้
ท าร่วมการรบันทึกเทปแททน
๒๔. ขอเชิญผู้บริหารร่วมงานกีฬาสี
า สาธิต ประะจําปีการศึกษา
ษ ๒๕๖๐ ในววันที่ ๒ สิงหาาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐
๐
น. ณ อาคารโรงยิมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

รักษากการผู้อํานวยกการสํานักงานอธิการบดี

