
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ 

เมื่อวันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ ประธานกรรมการ 
 ๒. อาจารย์ ดร.ธีรวุธ ธาดาตันติโชค รองประธานกรรมการ 
 ๓. อาจารย์ ดร.หรรษา คล้ายจันทร์พงษ์ กรรมการ 
 ๔. อาจารย์ณัฐวรรธน์ สถิราวิวัฒน์ กรรมการ 
 ๕. อาจารย์ ดร.ณัฐพัชญ์ ศรีราจันทร์ กรรมการ 
 ๖. อาจารย์ ดร.พิบูลย์ มังกร กรรมการ 
 ๗. นางศรีสุดา มีอยู่เต็ม กรรมการ 
 ๘. นางฐิติรัตน์ ฟ้าเฟ่ืองวิทยากุล กรรมการ 
 ๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๐. นางภัทรานิษฐ์ บุญรักษาศิริพงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการ   

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันท์นภัส นิยมทรัพย์ กรรมการ       ติดราชการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์ กรรมการ ติดราชการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อวยไชย อินทรสมบัติ กรรมการ       ลาป่วย 
๔. อาจารย์ ดร.ณัฐวรรณ  พุ่มดียิ่ง  กรรมการ       ติดราชการ 

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น. 
  ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
๑. ร่วมหารือการด าเนินงานกับคณะกรรมการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม และก าหนดแนวทางในการร่วมประชุมผู้ประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย 
ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม อาคารสิริวรปัญญา  

ทั้งนี้  อาจารย์ ดร.หรรษา  คล้ายจันทร์พงษ ์ ได้ด าเนินการส่งบันทึกข้อความขอเชิญร่วม 
เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แจ้งบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย โดยสรุปสาระส าคัญ ไว้ดังนี้ 
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สรุปย่อข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑. วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ คือ ส่งเสริมการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ในหมู่สมาชิกและให้บริการทางการเงินแก่สมาชิก 
๒. สหกรณ์กระท าการรับฝากเงินจากสมาชิกจัดหาทุนเพ่ือกิจการตามวัตถุประสงค์ของ

สหกรณ์ และให้เงินกู้แก่สมาชิก 
๓. การออกหุ้น สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไม่จ ากัดจ านวน มีมูลค่าหุ้นละสิบบาท 
๔. การช าระค่าหุ้นรายเดือน ให้ช าระโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิกในวัน

จ่ายเงินได้รายเดือนประจ าเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน 
๕. การรับฝากเงิน สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์  หรือประเภทประจ าจาก

สมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืน โดยมีดอกเบี้ยฝากไม่เกินร้อยละ ๒ บาท หรือตามมติคณะกรรมการด าเนินงานของ
สหกรณ ์

๖. การให้กู้  มีประเภทแห่งเงินกู้  ๓  ประเภท  คือ  ๑) เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน  ๒)  เงินกู้สามัญ    
๓)  เงินกู้พิเศษ 

๗. ดอกเบี้ยเงินกู้  ไม่เกินร้อยละ ๖.๕ หรือตามมติคณะกรรมการด าเนินงานของสหกรณ์ 
๘. เงินปันผล  ตามหุ้นที่ช าระแล้ว แต่ต้องไม่เกินอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
๙. คุณสมบัติของสมาชิก      

        ๙.๑  เป็นข้าราชการ  หรือลูกจ้างประจ า  ซึ่งได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม     
        ๙.๒  เป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย  ลูกจ้างประจ ามหาวิทยาลัย  เป็นพนักงาน
ราชการในมหาวิทยาลัยและเป็นพนักงานโรงเรียนสาธิตมัธยม ซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างให้ท างานใน
มหาวิทยาลัย     

    ๙.๓  มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน (รับ
โอนสมาชิกจากสหกรณ์อ่ืน) 
 ๑๐. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ เป็นบุตร  คู่สมรส  หรือบิดามารดาของสมาชิก หรือเคย
เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๙ หรือเคยเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ 

 ในการนี้ ขอความร่วมมือผู้ประสงค์เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม อย่างน้อย ๒๕๐ คน ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่เหมาะสม จึงขอความร่วมมือเชิญชวนคณะกรรมการ
จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และสภาคณาจารย์และข้าราชการประชาสัมพันธ์
เชิญชวนร่วมการประชุมกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดนครปฐมด้วย 
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๒. สภาคณาจารย์และข้าราชการร่วมต้อนรับสภาคณาจารย์โรงเรียนนายร้อยต ารวจ          
ในการศึกษาดูงานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
การพัฒนาวิชาการร่วมกับสภาคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ เพ่ือได้ร่วมมือกันในการพัฒนาทาง
วิชาการให้มีความก้าวหน้าต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ       
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓       
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จ านวน ๑๓ หน้า เพ่ือรับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ 
ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยไม่มีข้อแก้ไข  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ 
  ประธานรายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 

เรื่องที่ มติที่ประชุม การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ ให้ความเหน็ชอบโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการเรื่องระเบียบ ข้อบังคับท่ีส าคัญ 
และกฎหมายสื่อโซเชียล (Social) 

**อยู่ระหว่างด าเนินการ  
มอบ ผศ.ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา 
ร่วมกับ ผศ.อวยไชย  อินทรสมบัติ 
ด าเนินการปรับโครงการ 

-ประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ 
-ผศ.อวยไชย  อินทรสมบัติ 
-ผศ.ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา 

๒ ให้ความเห็นชอบแบบฟอร์มรับเรื่องราว 
ร้องทุกข์ผ่านสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

***ด าเนนิการแล้ว -ผศ.ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา 

๓ ที่ประชุมเห็นชอบนโยบายกระตุ้นการดูแล
สุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม  โดยมี สภาคณาจารย์ และ
ข้าราชการเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดท า
โครงการ และจะท าการประชาสัมพันธ์
หลากหลายรูปแบบ เช่น การบันทึกภาพ
วีดี โอเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การกิน
อาหาร  และการออกก าลังกาย  
     ในเบื้องต้นจะท าแบบฟอร์ม Google 
from เพ่ือสอบถามความต้องการ โดยให้
เวลาส ารวจ ๑ เดือน ทั้งนี้จะประชาสัมพันธ์ 

**อยู่ระหว่างด าเนินการ ประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ 
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เรื่องที่ มติที่ประชุม การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

 ให้บุคลากรทุกท่านตอบแบบสอบถามผ่าน
เว็บไซต์สภาคณาจารย์และข้าราชการ           
และ facebook ของสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
    อาจารย์ ดร.ณัฐพัชญ์ ศรีราจันทร์ รับ
ด าเนินการจัดท าแบบสอบถามบุคลากร        
ทุกท่านบนฟอร์ม Google form 

  

 

หมายเหต ุ * ยังไม่ด าเนินการ 

  ** ก าลังด าเนินการ 

  *** ก าลังจะแล้วเสร็จ 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 ๓.๒ การติดตามความก้าวหน้าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ – ๗/๒๕๖๒ 
  ประธานรายงานการติดตามความก้าวหน้าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภา
คณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ – ๘/๒๕๖๒ ให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 

เรื่องอยู่ระหว่างด าเนินการ 
เรื่องที่ คร้ังที่ มติที่ประชุม การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

 ๘/๒๕๖๒ ให้ความเห็นชอบให้สภาคณาจารย์และ
ข้าราชการจัดโครงการเพ่ือน าเสนอข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่อาจารย์ และ
บุคลากรสายสนับสนุน ดังนี้ 

๑) ระเบียบฯ เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ 
คุมสอบของอาจารย์ 

๒) บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา  
และอาจารย์ผู้สอน 

๓) ระเบียบการปฏิบัติราชการ 
๔) กฎหมายสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 

        มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรศักดิ์  ลีละ
พัฒนา และผู้ ช่ วยศาสตราจารย์อวยไชย 

ที่ประชุม เห็นชอบโครงการ
อบรม เ ชิ ง ปฏิ บั ติ ก า ร เ รื่ อ ง
ระเบียบ ข้อบังคับที่ส าคัญ และ
กฎหมายสื่อโซเชียล (Social) 
 
 
 

-ประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ 
-ผศ.อวยไชย  อินทรสมบัติ 
-ผศ.ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา 



๕ 
 

เรื่องที่ คร้ังที่ มติที่ประชุม การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
อินทรสมบัติ ร่วมกันเขียนโครงการ โดยให้
น าเสนอที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ร่วมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 ๘/๒๕๖๒ การจัดกิจกรรมคณาจารย์ร่วมกับสภานักศึกษา
เพ่ือหาข้อเสนอแนะส าหรับมหาวิทยาลัยเพ่ือให้
เกิดประโยชน์กับนักศึกษาตามค าแนะน าของท่าน
องคมนตรี ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒  
     ที่ ประชุ ม ให้ ความเห็ นชอบน าเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบก่อนด าเนินการ
ต่อไป 

* * อยู่ ร ะ ห ว่ า ง ร อน า เ ส น อ
มหาวิทยาลัยพิจารณา 

ประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ 

 ๘/๒๕๖๒ การจัดท าแผนกิจกรรมของหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยเพ่ือลดผลกระทบต่อการเรียน
การสอน 
     ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบน าเสนอ
มหาวิทยาลัยแจ้งหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
ท าแผนกิจกรรมรายปี เพ่ือลดผลกระทบต่อ
การเรียนการสอนและลดปัญหาการจัด
กิจกรรมซ้ าซ้อนกัน 

* * อยู่ ร ะ ห ว่ า ง ร อน า เ ส น อ
มหาวิทยาลัยพิจารณา 

ประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ 

 

หมายเหต ุ * ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 ** ก าลังด าเนินการ 
 *** ก าลังจะแล้วเสร็จ 

มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ๔.๑ มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ 
  ประธานรายงานมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่  ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา       
มหาวชิราลงกรณ ให้ที่ประชุมทราบ  

มติที่ประชุม  รับทราบ   

 



๖ 
 

 ๔.๒ มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒  
  ประธานรายงานมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม     
เมื่อวันที่  ๑๐ ตุลาคม  ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา            
มหาวชิราลงกรณ ให้ที่ประชุมทราบ    

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 ๔.๓ แบบฟอร์มรับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
  ประธานสืบเนื่องจากการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแบบฟอร์มรับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ตามที่ได้มอบหมายให้อาจารย์ ดร.ณัฐพัชญ์ ศรีราจันทร์ ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข บัดนี้ได้
ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์สภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยกรอกแบบฟอร์ม
รับเรื่องราวร้องทุกข์ ดังนี้ 
  - ระบุชื่อ – สกุล ของผู้แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์จะถูกปิดเป็นความลับ  
  - ระบุอีเมล์หรือหมายเลขติดต่อกลับ 
  - ทางสภาคณาจารย์และข้าราชการจะน าเรื่องราวร้องทุกข์ที่ท่านแจ้งความจ านง
น าเข้าที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพ่ือพิจารณาและน าเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 

  และเพ่ิมช่องทางการติดต่อรับเรื่องร้องทุกข์อีกหนึ่งช่องทาง คือ facebook ของ
สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑ คัดเลือกตัวแทนจากสภาคณาจารย์และข้าราชการเพื่อเป็นกรรมการสรรหา
ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกตัวแทนจากสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการเพื่อเป็นกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์  

มติที่ประชุม  ให้ความเห็นชอบการเลือกผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ  แสงทองพินิจ เป็นตัวแทน
เพ่ือเป็นกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 

 

 

 



๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๖.๑  ประธานแจ้งก าหนดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒        
ในวันอังคารที่  ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓           
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

เลิกประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.  
 

 
 นางภัทรานิษฐ์  บุญรักษาศิริพงษ์                        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรศักดิ์  ลีละพัฒนา                        
 ผู้จดรายงานการประชุม                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม  


