
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
สมัยสามัญ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ 

เม่ือวนัที ่๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องสภาคณาจารย์และข้าราชการ อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

------------------------------- 
 
ผู้มาประชุม 
 ๑. อาจารย์ไพโรจน์ ร่มบารมี ประธานกรรมการ 
 ๒. อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ รองประธานกรรมการ 
 ๓. อาจารย์ธีรศักดิ ์ ลีละพัฒนา กรรมการ 
 ๔. อาจารย์ ดร.ธีรวุธ ธาดาตันตโิชค กรรมการ 
 ๕. ผศ.ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ ์ กรรมการ 
 ๖. อาจารย์ พันจา่เอกหญิงสีนวล รัตนวิจิตร กรรมการ 
 ๗. อาจารย์ณัฐวรรธน์ สถิราวิวัฒน์ กรรมการ 
 ๘. อาจารย์อวยไชย อินทรสมบตั ิ กรรมการ 
 ๙. นางอารีรัตน ์ บุตรแก้ว กรรมการ 
 ๑๐. นางกฤติมา ธณศักดิ์กุล ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑. อาจารย์ ดร.นนัท์นภัส นิยมทรัพย์ กรรมการ ลากิจ 
 ๒. อาจารย์ ดร.หรรษา คล้ายจันทร์พงษ์ กรรมการ ไปราชการ 
 ๓. นางศรีสุดา มีอยู่เต็ม กรรมการ ลาป่วย 
 ๔. อาจารย์ยศพรธ์ วรรชนะ กรรมการและเลขานุการ ไปราชการ 
 
ผู้เข้ารว่มประชุม 
 ๑. คุณกรสุมนญ์  เทวะรตัน์มณีกุล  นักวางแผนการเงิน บริษัท เอไอเอ จํากัด 
 
เร่ิมประชุม เวลา ๐๙.๓๕ น. 
 ประธานกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชมุดงันี้ 
 



 
 

๒ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ๑.๑ ประธานแจ้งเรื่องต่าง ๆ ให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 
  ๑)  ในคราวประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ วาระพิเศษ ในวันที่ ๑ สิงหาคม 
๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเบิกเงินจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท 
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสกลนคร และในวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการ 
โอนเงินเพ่ือช่วยผู้ประสบภัยน้ําท่วมไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเรียบร้อยแล้ว 
 

  ๒) รัฐบาลภายใต้พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ใช้อํานาจตามมาตรา ๒๖๕ ร่วมกับ
มาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ออกคําสั่งคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๗/๒๕๖๐ เร่ืองการแก้ไขปัญหาการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ ๘ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมีสาระสําคัญดังน้ี 
   ข้อ ๑ ในคําสั่งนี้ 
   “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นส่วนราชการ
และเป็นนิติบุคคล 
   “สภาคณาจารย์” หมายความว่า สภาคณาจารย์และข้าราชการ หรือสภาคณาจารย์
และบุคลากร หรือสภาที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งทําหน้าที่ทํานองเดียวกับสภาคณาจารย์แล้วแต่กรณี ตามกฎหมาย
จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา 
   ข้อ ๒ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาให้มีความต่อเนื่องและ
เกิดประสิทธิภาพ ให้สถาบันอุดมศึกษามีอํานาจแต่งตั้ งบุคคลใดที่มิ ได้ เป็นข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาหรือเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษามาดํารงตําแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วย
อธิการบดี คณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะได้ สําหรับคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ามอื่นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและ
กฎหมายจัดตั้งสถาบันอดุมศึกษานั้น ๆ  
   ความในวรรคหนึ่ง ให้นํามาใช้บังคับกับผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี 
ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ อยู่ในวันก่อนวันที่
คําสั่งนี้ใช้บังคับ และผู้ซึ่งอยู่ในระหว่างกระบวนการสรรหาผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวในวันท่ีคําสั่งนี้ใช้บังคับด้วย 
   ข้อ ๓ มิให้นําบทบัญญัติท่ีเกี่ยวกับระยะเวลาในการรักษาราชการแทนผู้ดํารง
ตําแหน่งอธิการบดีที่บัญญัติอยู่ในกฎหมายจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา มาใช้บังคับกับการรักษาราชการแทนใน
ระหว่างการดําเนินการสรรหาหรือดําเนินการเพื่อแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว 
   ข้อ ๔ ในการดําเนินการเพื่อให้มีสภาคณาจารย์ตามกฎหมายจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา 
ให้คณาจารย์และบุคลากรอื่นของสถาบันอุดมศึกษานั้นซึ่งมิได้เป็นคณาจารย์แต่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของ



 
 

๓ 
 

สถาบันอุดมศึกษานั้นมีสิทธิเลือกและดํารงตําแหน่งในสภาคณาจารย์ได้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ตามที่กําหนดไว้ใน
ข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ 
   ความในวรรคหนึ่ง มิให้มีผลกระทบต่อผู้ดํารงตําแหน่งในสภาคณาจารย์ของ
สถาบันอุดมศึกษาที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ หรืออยู่ระหว่างการดําเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้ดํารง
ตําแหน่งในสภาคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาในวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ 
   ข้อ ๕ ในกรณีเห็นสมควรนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอให้คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งนี้ได้ 
   ข้อ ๖ คําสั่งน้ีใหใ้ช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

  ๓) ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เมื่อวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุม
พิจารณาเลือกผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยคะแนนเสียงเลือกอธิการบดีไม่ถึง
กึ่งหนึ่งของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ที่ประชุมจึงมีมติให้ดําเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏภูเกต็ใหม่ 
 

  ๔) ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๑๒.๐๐ น. มหาวิทยาลัยได้รับแจ้งว่า
นายณัฐวุฒิ สิงห์สร อายุ ๒๐ ปี นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ล้มในห้องน้ําชายชั้น ๕ อาคารเอ ๗ และส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม เมื่อแพทย์ได้
ทําการเอ็กซเรย์แล้วพบว่ามีกระสุนฝังอยู่ในศีรษะ จึงทราบว่าถูกยิงท่ีท้ายทอยด้วยอาวุธปืน หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่
ตํารวจได้เดินทางมาตรวจสอบที่เกิดเหตุ และตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในอาคาร และบริเวณโดยรอบ โดย
พบผู้ต้องสงสัย คือ นายอภิชาต เสริมสิน อายุ ๑๙ ปี นักศึกษาชั้นปีท่ี ๑ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะ
วิทยาการจัดการ ในเวลา ๑๙.๐๐ น. เจ้าหน้าท่ีตํารวจได้ออกติดตามผู้ต้องสงสัยที่บ้านพัก จากการสอบปากคํา
ของเจ้าหน้าที่ตํารวจ นายอภิชาติ เสริมสิน รับสารภาพว่าได้ก่อเหตุยิงนายณัฐวุฒิ สิงห์สร ส่วนสาเหตุเกิดจาก
ความโมโหที่ถูกมองด้วยสายตาเหยียดหยาม ประกอบกับมีความเครียดจากปัญหาทางบ้านจึงได้ก่อเหตุดังกล่าวขึ้น 
  ในการนี้ มหาวิทยาลัยช่วยสมทบเงินบางส่วนเพ่ือช่วยเหลือครอบครัวนายณัฐวุฒิ สิงห์สร 
อาจารย์ ดร.มนูญ จันทร์สมบูรณ์ และอาจารย์รตันากร นามวงษ์ เปิดบัญชีกองทุนช่วยเหลือนายณัฐวุฒิ สิงห์สร 
ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และบิดาได้ทําประกันชีวิตให้กับนายณัฐวุฒิ สิงห์สร      
ในวงเงินประกันจํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
  อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ เสนอให้มหาวิทยาลัยทดสอบสุขภาพจิตของบุคลากร 
และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน รวมทั้งนักศึกษาใหม่ที่จะรับเข้าศึกษา โดยให้กรมส่งเสริมสุขภาพจิต
มาดําเนินการทดสอบ 



 
 

๔ 
 

  ประธานมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์ ดําเนินการหาแนวทาง    
การเก็บข้อมูลและนําเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการต่อไป 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางการประเมินสุขภาพจิต และการลดความรุนแรง
ในมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ 

๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์ ประธานกรรมการ 
๒) อาจารย์ ดร.นันท์นภัส นยิมทรัพย์ กรรมการ 
๓) อาจารย์ณัฐวรรธน์ สถิราวิวัฒน์ กรรมการ 
๔) อาจารย์ พันจ่าเอกหญิงสีนวล รัตนวิจิตร กรรมการและเลขานุการ 

 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
  ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ คร้ังที่    
๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชั้น ๕ อาคารเฉลิม
พระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จํานวน ๙ หน้า เพื่อรับรองรายงานการประชุม 
 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ คร้ังที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันท่ี ๑๖ 
มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยให้ปรับปรุงแก้ไขดังนี้ 
  ๑) หน้า ๑ ผู้ไม่มาประชุมลําดับท่ี ๑ และลําดับที่ ๒ แก้ไขข้อความจากคําว่า “ติดราชการ” 
เป็น “ไปราชการ”  
  ๒) หน้า ๑ แก้ไขเวลาเริ่มประชุมจาก “เวลา ๑๓.๐๕ น.” เป็น “เวลา ๑๔.๐๕ น.”   
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ รายงานความคืบหน้าตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครัง้ที่ ๔/๒๕๖๐ 
  ประธานรายงานความคืบหน้าตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ คร้ังที่ ๔/๒๕๖๐ 
เมื่อวันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ให้ที่ประชุมทราบ 
เร่ืองที ่ มติท่ีประชุม การดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑ เห็นชอบในหลักการจัดการสํารวจ
แนวทา งกา รพัฒนาและกา ร
บริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม  และมอบหมาย ให้

กรรมการดําเนินการรวบรวม
ข้อมูลการสํารวจแนวทางการ
พัฒนามหาวิทยาลัยเรียบร้อย
แล้ ว  โดยนํ า เสนอที่ ประชุม

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ภ า
คณาจารย์และข้าราชการ



 
 

๕ 
 

เร่ืองที ่ มติท่ีประชุม การดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ  ร่วมกันจัดทําแนว
ทางการดําเนินงานในการประชุม 
สมัยวิสามัญ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ ใน
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

พิจารณาในระเบียบวาระที่ ๕.๑

๒ เ ห็ น ช อบ ในก า รต้ อ นรั บ สภ า
ค ณ า จ า ร ย์ แ ล ะ ข้ า ร า ช ก า ร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ในวัน
อังคารที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
เวลา ๐๙ .๐๐ – ๑๒ .๐๐ น . ณ 
ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย 
อาคาร เ ฉลิ มพระ เกี ย รติ  ๕๐ 
พรรษา มหาวชิราลงกรณ และ
ประธานมอบให้  อาจารย์  ดร .  
วันเพ็ญ แสงทองพินิจ จัดทําข้อมูล
การดําเนินงานสภาคณาจารย์และ
ข้ า ร าชการ เพื่ อ นํ า เ สนอสภา
ค ณ า จ า ร ย์ แ ล ะ ข้ า ร า ช ก า ร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง และ
มอบนางกฤติ ม า  ธณศั กดิ์ กุ ล 
ป ร ะ ส า น ข อ วี ดี โ อ แ น ะ นํ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ดํ า เ นิ น ก า ร ต้ อ น รั บ ส ภ า
คณ า จ า ร ย์ และข้ า ร าชการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ใน
วั นที่  ๒๗  มิ ถุ นายน  ๒๕๖๐ 
เรียบร้อยแล้ว 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ภ า
คณาจารย์และข้าราชการ 

๓ เห็นชอบให้นางกฤติมา ธณศักดิ์กุล
ผู้ช่วยเลขานุการดูแลเว็บไซต์สภา
ค ณ า จ า ร ย์ แ ล ะ ข้ า ร า ช ก า ร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
แทนอาจารย์ ดร.ไกยสิทธิ์ อภิระติง 
 

ผู้ ช่ วยเลขานุการดํา เนินการ
ปรับปรุงเว็บไซต์สภาคณาจารย์
และข้าราชการเรียบร้อยแล้ว 

ผู้ช่วยเลขานุการ 



 
 

๖ 
 

เร่ืองที ่ มติท่ีประชุม การดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๔ เห็นชอบให้ถอน (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วย
สภาคณาจารย์และข้าราชการ 
พ .ศ .  . . . .  กลับมาพิจารณาให้
รอบคอบอีกคร้ังหนึ่ง 

ดําเนินการเสนอมหาวิทยาลัย
พิ จ า รณาถอนร่ า งข้ อ บั งคั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วย
สภาคณาจารย์และข้าราชการ 
พ .ศ .  . . . .  โดยมหาวิทยาลัย
เห็ นชอบให้ ถอนข้ อบั งคั บฯ 
กลับไปทบทวน 

ประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ 

๕ เห็นชอบ และประสานกองพัฒนา
นักศึกษาเพ่ือจัดทําคําสั่งแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุมนักศึกษา
ต่อไป 

กองพัฒนานักศึกษาไม่สามารถ
ทําคําสั่ งแต่งตั้ งได้ เนื่องจาก
ชุมนุมไม่มีระบบการกําหนด
ตัวชี้วัดและระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

ประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ 

 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 
 ๓.๒ หน้าที่ของกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
  อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ อ้างถึงในคราวประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
คร้ังที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ประธานได้เสนอที่ประชุมพิจารณาการจัดองค์กรและมอบหมาย
หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการเป็น ๔ ฝ่าย คือ ๑) ฝ่ายเลขานุการ           
๒) ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนา ๓) ฝ่ายกิจการพิเศษ และ ๔) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ในการน้ี เสนอให้จัดสรรกรรมการ
รับผิดชอบในแต่ละฝ่าย 
  ประธานให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ในคราวประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ คร้ังที่         
๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการดําเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
โดยใช้วิธีพิจารณาเป็นรายกรณี และมอบหมายงานตามความเหมาะสม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้จะดําเนิน
การศึกษาปัญหาสุขภาพจิตของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 



 
 

๗ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ๔.๑ ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตําแหน่งกรรมการ
ประเภทคณาจารย์ประจําที่ว่าง) และประกาศบัญชีรายชื่อสํารองกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
ประเภทคณาจารย์ประจํา 
  ประธานแจ้งผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตําแหน่ง
กรรมการประเภทคณาจารย์ประจําที่ว่าง) ได้แก่ 
  ๑)  อาจารย์ณัฐวรรธน์  สถิราวิวัฒน์ 
  ๒)  อาจารย์อวยไชย   อินทรสมบตัิ 
  และคณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตําแหน่งที่ว่าง) ได้
ประกาศบัญชีรายชื่อสํารองกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจําโดยเรียง
ตามลําดับคะแนนจากมากไปน้อย ดังน้ี 
  ๑)  อาจารย์ ดร.ณรงค์ชัย  บุญโญปกรณ์ 
  ๒)  อาจารย์ ดร.ณัชพัชญ์  ศรีราจันทร์ 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 ๔.๒ มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ และ
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐  
  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 
๗/๒๕๖๐ เมื่อวันท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 
  ๑) รับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการประจําคณะ ๔ คณะ ดังนี้ 
   (๑) แต่งตั้ง อาจารย์ ดร.ธิติรัตน์ รุ่งเจริญเกียรติ เป็นรองประธานคณะกรรมการ
ประจําคณะครุศาสตร์ (แทนตําแหน่งที่ว่าง) 
   (๒) แต่งตั้ง อาจารย์ผุสดี ปทุมารักษ์ เป็นรองประธานคณะกรรมการประจําคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (แทนตําแหน่งท่ีว่าง)  
   (๓) แต่งตั้งรองประธาน กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (แทนตําแหน่งที่ว่าง) ดังนี้ 
    อาจารย์ ดร.ไกยสิทธ์ิ  อภิระติง  รองประธาน 
    อาจารย์ ดร.วรินทร์  ศรีปัญญา กรรมการ 
    นางฉวีวรรณ  สีสุข  เลขานุการ 



 
 

๘ 
 

   (๔) แต่งตั้งรองประธานและกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ (แทนตําแหน่ง 
ที่ว่าง) ดังนี้ 
    อาจารย์ ดร.ปาริชาติ  ขําเรือง  รองประธาน 
    อาจารย์ ดร.อริสรา  ธานีรณานนท์ กรรมการ 
    อาจารย์วัลลภา  วิชะยะวงศ์ กรรมการ 
  ๒) อนุมัติเปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จํานวน ๑๘๐ คน  
  ๓) อนุมัติแต่งตั้งให้บุคลากรมหาวิทยาลัยดํารงตําแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ จํานวน ๑๑ ราย  
  ๔) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรณี   
สั่งลงโทษทางวนิัยไล่ออกจากราชการของ นางวิไล ตาปะสี และนางสาววารีรัตน์ สามบุญลือ 
  ๕) เลือก อาจารย์ ดร.วิรัตน์ ป่ินแก้ว เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
  ๖) แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์ เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ดํารงตําแหน่ง โดย
ให้ได้รับเงินเดือนในอัตราที่ได้รับก่อนพ้นจากตําแหน่ง และได้รับเงินประจําตําแหน่งตามระเบียบท่ีทางราชการ
กําหนด 
  ๗) แต่งตั้งรองอธิการบดี ดังนี้ 
   (๑) อาจารย์ ดร.วิรัตน์   ป่ินแก้ว 
   (๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย  เปียถนอม 
   (๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล  มรรควิบูลย์ชัย 
   (๔) อาจารย์ชัยยุธ   มณีรัตน์ 
   (๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์การุณย์  ด่านประดิษฐ์ 
   (๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย 
  มติการประชมุสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม
๒๕๖๐ โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 
  ๑)  รับทราบผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
(แทนตําแหน่งที่ว่าง) คือ อาจารย์ ดร.วิรัตน์  ป่ินแก้ว 
  ๒) รับทราบการปรับแผนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๔) และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) 
  ๓) อนุมัติแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 



 
 

๙ 
 

  ๔) อนุมัติหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๖๐) โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
  ๕) ให้ความเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการจัดการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. ....  โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
  ๖) แต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (แทนตําแหน่งที่ว่าง) ดังนี้ 
   (๑) อาจารย์ ดร.วิรัตน์   ป่ินแก้ว 
   (๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย  เปียถนอม 
   (๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล  มรรควิบูลย์ชัย 
   (๔) อาจารย์ชัยยุธ   มณีรัตน์ 
  ๗) ให้ความเห็นชอบการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของผู้ขอกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์การุณย์ ด่านประดิษฐ์ และมอบหน่วยกําหนดตําแหน่งทางวิชาการรายงานผลให้
สํานักงานคณะกรรมการกาอุดมศึกษาทราบต่อไป 
  ๘) ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องการเก็บค่าธรรมเนียม
การศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 
  มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม 
๒๕๖๐ โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 
  ๑) รับทราบการอนุมัติปรับแผนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ที่สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบในการประชุม คร้ังที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓ 
กันยายน ๒๕๖๐  
  ๒) รับทราบผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตําแหน่ง
กรรมการประเภทคณาจารย์ประจําที่ว่าง) 
  ๓) รับทราบผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีคะแนนรวม ๔.๑๑๙๙ คะแนน 
  ๔) อนุมัติการปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตร       
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยให้อาจารย์ประจําหลักสูตรดูแลนักศึกษา
จนกว่าจะสําเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
  ๕) แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา บัวเวช เป็นกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (แทนตําแหน่งที่ว่าง) 
  ๖) แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
  ๗) แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ ปริสุทธกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหน่งทางวิชาการ 



 
 

๑๐ 
 

  ๘) ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง เกณฑ์ความสามารถ
ภาษาอังกฤษสําหรับการคัดเลือกอาจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ 
  ๙) แต่งตั้ง นางศิริพร โรจน์พิทักษ์กุล เป็นอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภา
มหาวิทยาลัย แทนอาจารย ์ดร.สุมาลี สิกเสน 
 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 
 ๔.๓ แจ้งมติที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปมรภ.) 
  ประธานแจ้งว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .ทองเจือ เขียดทอง ประธานที่ประชุม
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปมรภ.) ได้หมดวาระการดํารงตําแหน่ง โดยใน
คราวประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปมรภ.) สมัยสามัญคร้ังที่ ๑/๒๕๖๐ 
เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ มีมติเลือก นายรุ่งโรจน์ ตรงสกุล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ (ทปมรภ.) 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 ๔.๔ รายงานผลการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดต้ังกระทรวงการ
อุดมศึกษา 
  ประธานรายงานผลการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดตั้งกระทรวงการ
อุดมศึกษา ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย        
ให้ที่ประชุมทราบ โดยสรุปสาระสําคัญที่ได้จากการประชุมมีดังนี้ 
  ๑) ชี้แจงพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา โดยร่าง
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องมี ๓ ฉบับ ได้แก่ ๑) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ๒) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา และ ๓) พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา ซึ่งมีแนวคิดในการให้
การอุดมศึกษาดําเนินงานได้อย่างมีความคล่องตัวในเชิงวิชาการมากยิ่งขึ้น และตอบรับกับนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ 
ซึ่งเน้นให้เกิดนวัตกรรมในระดับอุดมศึกษา เน้นหลักธรรมาภิบาล การกระจายโอกาสทางการศึกษาและ
ความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสภาวิชาชีพ โดยมีหลักการคือ 



 
 

๑๑ 
 

  - คํานึงถึงความหลากหลายของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ซึ่งไม่ควรกําหนดมาตรฐานเดียวใช้
กับทุกมหาวิทยาลัย 
  - หน้าท่ีของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นจากเดิม คือ สอน วิจัย บริหารวิชาการ ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และสร้างนวัตกรรม 
  - ลดการสอนในห้องเรียนให้น้อยลง ใช้ความหลากหลายในการจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning 
  - มหาวิทยาลัยมีหลักดําเนินการ คือ ให้เสรีภาพทางวิชาการแก่อาจารย์และรับผิดชอบ
ต่อสังคม 
  - ให้อํานาจรัฐมนตรีในการเข้าไปกํากับดูแลมหาวิทยาลัยได้ในกรณีที่พบปัญหา โดยผ่าน
สภามหาวิทยาลัยก่อนในเบื้องต้นและกํากับดูแลเองหากไม่มีการปรับปรุงตามที่แนะนํา 
  ๒) บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  - ให้อํานาจแก่คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพิ่มมากข้ึนในการสนับสนุนส่งเสริมการ
เรียนการสอนและข้อมูลที่ต้องใช้ร่วมกัน เช่น การสํารวจข้อมูลภาวะการมีงานทํา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  - คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดูแลกํากับมาตรฐานทางวิชาการ และให้สภาวิชาชีพดู
นักศึกษาที่ผลผลิตเท่านั้น 
  - องค์ประกอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษาจากเดิมควรมีการปรับเปลี่ยนอย่างไร
จึงจะเหมาะสมกับกระทรวงการอุดมศึกษา และวิธีการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิควรดําเนินการอย่างไร จึงเหมาะสม 
  ๓) รับฟังความคิดเห็นในการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้
เสนอความคิดที่น่าสนใจดังนี้ 
  - ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา มีการลดบทบาทของสภาวิชาชีพอย่างมากซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อคุณภาพผู้เรียนและสภาวิชาชีพจะยื่นเรื่องขอให้ทบทวนประเด็นนี้ 
  - ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงอุดมศึกษา มุ่งเน้นการสรรหาและ
ดําเนินงานของรัฐมนตรีและปลัดเท่านั้น ควรเพ่ิมเติมในส่วนบุคลากรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วย เนื่องจาก
การตั้งกระทรวงใหม่จะต้องมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในกระทรวงนี้เป็นจํานวนมากและในอนาคตจะไม่มีข้าราชการ 
ดังนั้นการตั้งกฎระเบียบต้องคํานึงถึงการปฏิบัติงานที่คล่องตัวกว่าระบบราชการเดิม สถานะพนักงานและ
สวัสดิการที่เกี่ยวข้องท้ังหมด ซึ่ง พ.ร.บ. ฉบับร่างนี้ยังไม่ครอบคลุมประเด็นดังกล่าว 
  - ควรให้มีตัวแทนฝ่ายสภาวิชาชีพในคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  - คํานิยามหลายคําในร่างพระราชบัญญัติยังไม่มีความชัดเจน เช่น คําว่า “ก้าวก่าย” 
“การบริหารวิชาการกับการบริการวิชาชีพ” เป็นตน้ 
  ๔) ประโยชน์ที่ได้รับและแนวทางที่จะนํามาปรับปรุงงานใหม่ในหน่วยงาน 



 
 

๑๒ 
 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมควรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวว่า มีผลกระทบอย่างไร
กับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในอนาคต และร่วมแสดงความคิดเห็น หรืออาจทําหนังสือส่งถึงสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 ๔.๕ ผู้แทนสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย 
 ประธานแจ้งว่า คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จะครบวาระการดํารงตําแหน่ง ๓ ปี 
ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยจะดําเนินการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยตามข้อ ๘ 
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗     
โดยข้อ ๘(๕) กําหนดให้กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ คัดเลือกกันเอง จํานวนสองคน เป็นกรรมการ  
สรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในการนี้ ประธานได้มีหนังสือขอให้กรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการเสนอชื่อผู้แทนเป็นกรรมการสรรหาฯ โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการสรรหาฯ ได้แก่ อาจารย์   
ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ และอาจารย์ ดร.ธีรวุธ ธาดาตันติโชค ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ในคราวประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ 
สิงหาคม ๒๕๖๐  
 
มติที่ประชุม รับทราบ และรับรองให้ อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ และอาจารย์ ดร.ธีรวุธ ธาดาตันติโชค 
เป็นกรรมการสรรหาคณะกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 
 ๔.๖ รายงานการร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
  อาจารย์ ดร.ธีรวุธ ธาดาตันติโชค รายงานการร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เน่ือง
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ ๑๗ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๔.๒๐ น. ณ ห้องแสดงใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัด
กาญจนบุรี ให้ท่ีประชุมทราบ 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 



 
 

๑๓ 
 

 ๔.๗ รายงานการร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
  อาจารย์ พันจ่าเอกหญิงสีนวล รัตนวิจิตร รายงานการร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๕.๒๐ น. ณ ห้องแสดงใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี         
ให้ที่ประชุมทราบ 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 ๔.๘ รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐  
  อาจารย์ ดร .วันเพ็ญ แสงทองพินิจ รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภา
มหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ให้ที่ประชุมทราบ 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 ๔.๙ รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ 
  อาจารย์ ดร .ธีรวุธ ธาดาตันติโชค รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภา
มหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ให้ที่ประชุมทราบ 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑ ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
  อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ แจ้งว่าตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ คร้ังที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เห็นชอบในหลักการสํารวจแนวทางการพัฒนาและ
การบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมอบหมายให้คณะกรรมการร่วมจัดทําแนวทางการ
ดําเนินงาน ดังนั้นเพื่อให้การดําเนินการกําหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์        
ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาร่างแบบสํารวจความคิดเห็นเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 



 
 

๑๔ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการกําหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยให้กรรมการ
ไปทบทวนแบบสํารวจความคิดเห็นเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และนําเสนอที่ประชุมพิจารณา
ในการประชุมครั้งต่อไป 
 
 ๕.๒ โครงการสัมมนา เร่ือง “ทํางานให้สุข เกษียณให้เกษม” ประจําปี ๒๕๖๐  
  ประธานแจ้งว่า ในคราวประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการวาระพิเศษ ในวันที่ ๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการการจัดโครงการสัมมนาเรื่อง “สุขเกษม วัยเกษียณ” 
ประจําปี ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๔ – ๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ จังหวัดภูเก็ต โดยมอบให้อาจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา 
ปรับวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งอาจารย์ธีรศักดิ์ ดําเนินการปรับวัตถุประสงค์ของโครงการ
เรียบร้อยแล้ว ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาโครงการสัมมนาเร่ือง “ทํางานให้สุข เกษียณให้เกษม” ประจําปี 
๒๕๖๐  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์ เสนอวิทยากรบรรยายในโครงการ ดังนี้ 
  ๑) หัวข้อ “ดํารงชีวิตอย่างไร ห่างไกลโรค และมีความสุข” คือ นายแพทย์วัชระ 
จามจุรีรักษ์  
  ๒) หัวข้อ “การสร้างแรงบัลดาลใจในวัยทํางานบริหาร” คือ รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร 
ฉัตรศุภกุล  
  ๓) หัวข้อ “สร้างสุขให้ชีวิตด้วยเสียงหัวเราะ” คือ พระมหาวีรพล ธรรมะอารมณ์ดี  
  อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ เสนอที่ประชุมพิจารณาวิทยากรบรรยายหัวข้อ 
“ดํารงชีวิตอย่างไร ห่างไกลโรค และมีความสุข” คือ อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ทางด้านอาหาร และการจัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานจังหวัดภูเก็ตอาจมีปัญหาการเบิกจ่ายตามระเบียบ
ราชการ ดังนั้นเพื่อให้การจัดโครงการถูกต้องตามระเบียบราชการ จึงเสนอให้จัดโครงการอบรมนอกสถานที่
พร้อมกับไปศึกษาดูงานในจังหวัดที่มีระยะทางไม่ไกลมาก เช่น จังหวัดกาญจนบุรี หรือจังหวัดนครนายก 
  อาจารย์ ดร.ธีรวุธ ธาดาตันติโชค เสนอให้เชิญผู้เกษียณอายุราชการมาประชุมเพื่อหา
แนวทางและความต้องการของผู้เกษียณอายุราชการก่อน แล้วนํามาดําเนินการปรับโครงการต่อไป 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการจัดโครงการสัมมนาเรื่อง “ทํางานให้สุข เกษียณให้เกษม” ประจําปี 
๒๕๖๐ และมอบผู้ช่วยเลขานุการเรียนเชิญผู้เกษียณอายุราชการ ประชุมในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา 
๑๓.๐๐ น. ณ ห้องสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ  
 
 



 
 

๑๕ 
 

 ๕.๓ การจัดทําประกันภัยแบบกลุ่มสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
  ประธานขออนุญาตให้คุณกรสุมนญ์ เทวะรัตน์มณีกุล นักวางแผนการเงิน บริษัท เอไอเอ 
จํากัด นําเสนอรายละเอียดการทําประกันภัยแบบกลุ่มสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการการจัดทําประกันภัยแบบกลุ่มสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม และแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาการจัดทําประกันสุขภาพแบบกลุ่มสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏนครปฐม ดังนี้ 

 ๑) อาจารย์ ดร.ธีรวุธ ธาดาตันติโชค ประธานกรรมการ 
 ๒) อาจารย์ พันจ่าเอกหญิงสีนวล รัตนวิจิตร กรรมการ 
 ๓) อาจารย์อวยไชย อินทรสมบัติ กรรมการ 
 ๔) นางอารีรัตน์ บุตรแก้ว กรรมการ 
 ๕) อาจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา กรรมการและเลขานุการ 

 
 ๕.๔ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
พ.ศ. .... 
  อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ เสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ....   
  
มติที่ประชุม ให้กรรมการนํา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ พ.ศ. .... กลับไปทบทวนอีกครั้งหนึ่ง และนํามาเสนอที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๖  เร่ืองอื่น ๆ 

๖.๑ ประธานแจ้งกําหนดการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๕ พรรษา มหาราชินี เนื่องใน
โอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ในวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมป่ินเกลียว อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม     
ในการนี้ ขอเรียนเชิญกรรมการทุกท่านเข้าร่วมพิธีในวันดังกล่าว  
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 



 
 

๑๖ 
 

 ๖.๒  ประธานแจ้งว่ามหาวิทยาลัยให้กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการทุกท่านเข้าร่วม
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการน้อมนําพระบรมราโชบายในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ        
บดินทรเทพยวรางกูร มาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในจังหวัดนครปฐมและภูมิภาค
ตะวันตก ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมป่ินเกลียว อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
และหอประชุม ในการนี้ ขอให้กรรมการทุกท่านสวมเสื้อสูทเข้าร่วมโครงการดังกล่าว 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 ๖.๓  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยกําหนดจัดประชุมเรื่องสิทธิประโยชน์
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพและสิทธิประโยชน์จากประกันสังคม ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.    
ณ ห้องประชุมป่ินเกลียว อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม  
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 ๖.๔  อาจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา เสนอให้มหาวิทยาลัยทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรสายวิชาการ เนื่องจากพบปัญหาในการบันทึกข้อมูลในแบบประเมิน 
   
มติที่ประชุม นําไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 
 ๖.๕ อาจารย์ธีรศักดิ์  ลีละพัฒนา แจ้งว่าได้รับการร้องเรียนเรื่องเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยไม่ควบคุมดูแลสถานที่จอดรถสําหรับอาจารย์ โดยให้นักศึกษาไปจอดรถในพื้นที่จอดรถสําหรับ
อาจารย์ และเล่นโทรศัพท์มือถือในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ 
 
มติที่ประชุม ประธานรับไปแจ้งรองอธิการบดีที่เกี่ยวข้องดําเนินการ 
 
 ๖.๖  ประธานแจ้งกําหนดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ คร้ังที่ ๖/๒๕๖๐        
ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชั้น ๕ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
 
เลิกประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น.  
 
 
 นางกฤติมา ธณศักดิ์กุล อาจารย์ยศพรธ์  วรรชนะ  
 ผู้จดรายงานการประชมุ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


