
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
ครั้งที่  ๑๑/๒๕๖๑ 

วันพุธที่  ๒๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๕.๐๐  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
 ๑. อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ รองประธานกรรมการ 
 ๒. อาจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา กรรมการ 
 ๓. อาจารย์ ดร.ธีรวุธ ธาดาตันติโชค กรรมการ 
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ ์ กรรมการ 
 ๕. อาจารย์ณัฐวรรธน์ สถิราวิวัฒน์ กรรมการ  
 ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อวยไชย อินทรสมบัติ กรรมการ 
 ๗. อาจารย์ ดร.นันท์ภัส นิยมทรัพย์ กรรมการ 
 ๘. อาจารย์ พันจ่าเอกหญิง สีนวล รัตนวิจิตร กรรมการ 
 ๙. นางอารีรัตน์ บุตรแก้ว กรรมการ 
 ๑๐. นางศรีสุดา มีอยู่เต็ม กรรมการ 
 ๑๑. นางภัทรานิษฐ์ บุญรักษาศิริพงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
 อาจารย์ ดร.หรรษา คล้ายจันทร์พงษ ์ กรรมการ            ติดราชการ 

เริ่มประชุม  เวลา ๑๕.๑๕ น. 

  เนื่องจาก อาจารย์ไพโรจน์  ร่มบารมี ประธานกรรมการ ขอลาออกจากต าแหน่งประธาน
กรรมการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ จึงให้อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ             
รองประธานกรรมการ ท าหน้าที่ประธานที่ประชุมแทน โดยด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้   

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 การรับทราบตามประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชากร (แทน
ต าแหน่งที่ว่าง) ที่ ๕/๒๕๖๐ เรื่องบัญชีรายชื่อส ารองกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภท
คณาจารย์ประจ า ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเรียงตามล าดับคะแนนจากมากไปน้อย ดังนี้ 

๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย  บุญโญปกรณ์ 
๒) อาจารย์ ดร.ณัฐพัชญ์   ศรีราจันทร์ นั้น 
ในการนี้ งานประชุมและพิธีการได้ท าหนังสือถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย             

บุญโญปกรณ์ และอาจารย์ ดร.ณัฐพัชญ์  ศรีราจันทร์  เพ่ือแจ้งการเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการสภา



๒ 
 

คณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจ า ตามบันทึกข้อความของงานประชุมและพิธีการ       
ที่ ปช/ว๓๕๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย  

๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย บุญโญปกรณ์ ขอสละสิทธิ์การเข้ารับต าแหน่ง
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจ า (แทนต าแหน่งที่ว่าง)  

๒) อาจารย์ ดร.ณัฐพัชญ์ ศรีราจันทร์ ยินดีเข้ารับต าแหน่งกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจ า  (แทนต าแหน่งที่ว่าง)   

ทั้งนี้ จึงอยู่ระหว่างรอการพิจารณาลงนามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง 
รายชื่อกรรมการสภาคณาจารย์ ประเภทคณาจารย์ประจ า (แทนต าแหน่งที่ว่าง) จ านวน ๑ ต าแหน่ง คือ 
อาจารย์ ดร.ณัฐพัชญ์ ศรีราจันทร์   

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๑๐/๒๕๖๑ 

  ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๑๐ หน้า เพ่ือรับรองรายงาน         
การประชุม 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ๑๐/๒๕๖๑           
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยไมม่ีข้อแก้ไข  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
  ๓.๑  รายงานความคืบหน้าตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑  
         ประธานรายงานความคืบหน้าตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ               
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้  
๑) อยู่ระหว่างด าเนินการ 
เรื่องที่ ครั้งที่ มติที่ประชุม การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑ ๑๐/๒๕๖๑ การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑        
ที่ประชุมได้มอบหมายอาจารย์ 
ดร.หรรษา คล้ายจันทร์พงษ์ 
และอาจารย์ ธี ร ะศั กดิ์  ลี ละ
พัฒนา ออกแบบแบบฟอร์ม
แสดงความคิดเห็นการจัดตั้ ง
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ และ
มอบนางภัทรานิษฐ์ บุญรักษา    
ศิริพงษ์ ท าส าเนาแจกอาจารย์
และบุคลากรทุกท่าน (ยกเว้น
ลูกจ้างชั่วคราว) เพื่อสอบถาม 

ประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ 



๓ 
 

เรื่องที่ ครั้งที่ มติที่ประชุม การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
   ความคิดเห็นการจัดตั้งสหกรณ์

ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
นครปฐม ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้ 
     โดยในการประชุมครั้งนี้  ได้
น า เข้ าที่ ประชุ มพิ จารณาใน
ระเบียบวาระที่ ๕.๑ ด้วย 

 

๒ ๑๐/๒๕๖๑ ที่ประชุมเห็นชอบให้จัดเห็นชอบ
ให้จัดกิจกรรม Npru chanel 
ผ่านทางทีวีของมหาวิทยาลัยทั่ว
มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับด้านสุขภาพ 
และความรู้ทั่วไป โดยมอบอาจารย์ 
ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์ 
จันทนะโสตถิ์ ด าเนินการ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ - อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ 
แสงทองพินิจ 
- ผศ.ดร.พิมสุภาว์          
จันทนะโสตถิ์ 

๓ ๑๐/๒๕๖๑ ที่ประชุมมอบอาจารย์ธีรศักดิ์          
ลี ล ะ พั ฒ น า  น า ร ะ เ บี ย บ
จรรยาบรรณอาจารย์ผู้สอน เข้าที่
ประชุมด้วย 

อยู่ระหว่างด าเนินการ อาจารย์ธีรศักดิ์  
ลีละพัฒนา 

๔ ๑๐/๒๕๖๑ รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการใช้
จ่ายเงินอุดหนุนของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ๑.๕ สายสนับสนุน 
และ ๑.๗ สายวิชาการ 
     ใ นก า รนี้  ม อบประธ าน            
หาหลักฐานการจ่ายเงิน ๐.๒ 
ของมหาวิทยาลัยที่ได้ด าเนินการ
ไปแล้ว และหลักเกณฑ์การขึ้น
เงินเดือน เพ่ือส่งเอกสารไปยังที่
ประชุมประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการแห่งประเทศไทย 
(ทปสท. )  ทั้ งนี้  ประธานขอ
รายละเอียดในการขอหลักฐานที่
ชัดเจนก่อนว่าต้องการข้อมูลด้าน  

อยู่ระหว่างด าเนินการ ประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ 



๔ 
 

เรื่องที่ ครั้งที่ มติที่ประชุม การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
  ใดหากได้รับแบบฟอร์มที่ชัดเจน

แล้วจะสามารถด าเนินการได้ 
  

๕ ๗/๒๕๖๑ การประ เมิ นภาระง านของ
มหาวิทยาลัย โดยมีประเด็นว่าเกณฑ์
การประเมินภาระงานยังไม่สอดคล้อง
กับนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงขอ
เสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเกณฑ์
การประเมินภาระงานให้อาจารย์
ผู้สอน และอาจารย์ที่สร้างบัณฑิต
นักปฏิบัติมีความเหมาะสมมากกว่า
นี้ ซึ่งไม่ควรมุ่งเน้นในเรื่องงานวิจัย
มากเกินไป ทั้งนี้เพ่ือสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้อาจารย์ด้วย 

อยู่ระหว่างด าเนินการ  

เสนอขอให้มหาวิทยาลัยทบทวน
เกณฑ์การประเมินภาระงาน 

ประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ 

๖ ๗/๒๕๖๑ การประเมินประสิทธิภาพของการ
จัดกิ จกรรม และการควบคุม
งบประมาณการจัดประชุมหรือ
ฝึกอบรม เนื่ องจากเห็นว่ าจะ
ประหยัดงบประมาณมากขึ้น และ
ให้ เน้ นเรื่ องการศึ กษาดู งาน
เฉพาะงานที่ตรงตามความต้องการ
และศาสตร์ของสาขาวิชาเพ่ือให้
เกิดความคุ้มค่ามากขึ้น ทั้งนี้จึง
อยากเสนอให้มหาวิทยาลัยทบทวน
การประเมินประสิทธิภาพของการ
จัดกิ จกรรม และการควบคุม
งบประมาณการจัดประชุมหรือ
ฝึกอบรม 

อยู่ ร ะหว่ า งด า เนิ นการ เ พ่ื อ
น าเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา
ทบทวน 

-ประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ 
-อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ 
แสงทองพินิจ 
รองประธานกรรมการ 

มติที่ประชุม  รับทราบรายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

  



๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ๔.๑  มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑  
  ประธานแจ้งมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑        
เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา      
มหาวชิราลงกรณ ให้ที่ประชุมทราบ โดยสรุปสาระส าคัญไว้ดังนี้ 
  ๑. รับทราบผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๒. รับทราบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ถึงครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ 
  ๓. รับทราบรายงานการตรวจสอบการจัดซื้อและงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จากส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม โดย
มอบหมายให้อธิการบดีด าเนินการตามข้อเสนอแนะและรายงานผลการด าเนินการให้สภามหาวิทยาลัยทราบทุก 
๖๐ วัน   
  ๔. รับทราบรายงานการใช้เงินประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
  ๕. รับทราบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องก าหนด
ต าแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑  
  ๖. อนุมัติให้ปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าเดือนตุลาคม 
๒๕๖๑ จ านวน ๑๔ คน ดังนี้ 

หลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

รวม 
ภาคปกติ กศ.พป. 

ครุศาสตรบัณฑิต 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 

๑ 
๕ 
๘ 

- 
- 
- 

๑ 
๕ 
๘ 

รวม ๑๔ - ๑๔ 
  ๗. อนุมัติให้ปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๑๓๕ คน 
ดังนี้ 
   ๑) ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จ านวน ๑ คน 
   ๒) ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน ๑ คน 
   ๓) ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จ านวน ๑๓๓ คน 
  ๘. อนุมัติ (ร่าง) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 
โดยให้เปิดสอนในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
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  ๙. อนุมัติ (ร่าง) หลักสูตรประกาศนียบัตรการดูแลผู้สูงอายุ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
๒๕๖๑) โดยให้เปิดสอนในปี ๒๕๖๒ 
  ๑๐. อนุมัติ (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒) โดยให้เปิดสอนในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
  ๑๑. อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน ๔ หลักสูตร ดังนี้ 
       ๑) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๔) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรเดิม อาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ หมายเหตุ 
ผศ.ดร.หทัยชนก  บัวเจริญ ผศ.ดร.พิมสุภาว์  จันทนะโสตถิ์ ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ 

ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดี 
คณะพยาบาลศาสตร์ 

ผศ.ดร.ธีรนันท์  วรรณศิริ อาจารย์จุฑาทิพย์  เทพสุวรรณ ผศ.ดร.ธีรนันท์ วรรณศิริ 
เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ ๓๐ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   ทั้งนี้ การปรับปรุงแก้ไขนี้เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
เป็นต้นไป 
   ๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรเดิม อาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ หมายเหตุ 
อาจารย์ปัทมพร กิตติก้อง อาจารย์อุมารินทร์ พลูพานิชอุปภัมย์ อาจารย์ปัทมพร กิตติก้อง 

ลาออกจากการเป็น 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

  ทั้งนี้ การปรับปรุงแก้ไขนี้เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
เป็นต้นไป 
   ๓) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๕ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๙) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรเดิม อาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ หมายเหตุ 
อาจารย์จิตรภณ  สุนทร ผศ.ดร.วรากรณ์  พูลสวัสดิ์ อาจารย์จิตรภณ สุนทร 

ลาศึกษาต่อแบบเต็มเวลา 
   ทั้งนี้ การปรับปรุงแก้ไขนี้เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
เป็นต้นไป  
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   ๓) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรเดิม อาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ หมายเหตุ 
อาจารย์เชิดศักดิ์  ชื่นตา อาจารย์เนตรนภา  สวยสี อาจารย์เชิดศักดิ์  ชื่นตา 

เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๑ 

   ทั้งนี้ การปรับปรุงแก้ไขนี้เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
เป็นต้นไป 
  ๑๒. ให้ความเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 
๒๕๖๑ โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
  ๑๓. ให้ความเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการจัดการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรการดูแลผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๑๔. ให้ความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการรับจ่ายเงิน
การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการดูแลผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๑๕. ให้ความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยค่าตอบแทน
อาจารย์กลุ่มวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๑๖. อนุมัติเปลี่ยนแปลงกรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัย จากเงินงบประมาณ
แผ่นดินสายวิชาการเป็นสายสนับสนุน จ านวน ๓๐ อัตรา 
  ๑๗. อนุมัติการลาออกจากต าแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
และต าแหน่งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ของนายกองโท พเยาว์ เนียแก้ว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๑๘. เลือกกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (แทนต าแหน่ง) ดังนี้ 
   ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๔ คน 

๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรางศรี   พณิชยกุล 
๒) นายกิตติศักดิ์    เมธาทัศน์ชวลิต 
๓) รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย   เทียนน้อย 
๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท   ชุนดี 
ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร จ านวน ๒ คน 
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา  วัฒนกาญจนะ 
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก  บัวเจริญ 
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ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า จ านวน ๒ คน 
๑) รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์นาถ  นาถวรานันต์ 
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย  บุญโญปกรณ ์
ทั้งนี้ มอบประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คัดเลือกผู้แทนกรรมการ

สภาคณาจารย์และข้าราชการ จ านวน ๒ คน เป็นกรรมการ และมอบฝ่ายเลขานุการจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม 

มติที่ประชุม  รับทราบมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑        
เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  ๔.๒   มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑ 
ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ และครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑  
   ประธานแจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 
๑๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑            
และครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิม             
พระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ให้ที่ประชุมทราบ โดยสรุปสาระส าคัญไว้ดังนี้ 
   ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑ 
   ๑. รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา  มหาวชิราลงกรณ 
   ๒. รับทราบรายงานการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๙ – ๑๒/๒๕๖๑ 
   ๓. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย 
เรื่องการก าหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....  ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ให้
น าเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา และเสนออธิการบดี (ประธาน
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย) ลงนามต่อไป 
   ๔. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องการก าหนด
ฐานในการค านวณและช่วงเงินเดือนส าหรับการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ตามที่
เสนอ ทั้งนี้ ให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา และเสนออธิการบดี           
ลงนามต่อไป 
   ๕. รับทราบรายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาครูในต่างประเทศ (Train the 
Trainer) ณ Victoria University ประเทศออสเตรเลีย และ University of Putra Malaysia ประเทศ
มาเลเซีย 
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   ๖. รับทราบรายงานผลการด าเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (ภาษาอังกฤษ) 
และวัฒนธรรมส าหรับนักศึกษา ประเทศเวียดนาม 
   ๗. รับทราบรายงานผลนักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๐ (๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑) คณะวิทยาการจัดการ 
   ๘. ให้รอข้อมูลจากการประชุมชี้แจงเพ่ือรับทราบข้อก าหนดการปฏิบัติงาน TCAS 
๖๒ และปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission 
System : TCAS) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ จากสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ใน
วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาการเข้าร่วมระบบการคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS (Thai University Central Admission System) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอีกครั้ง 
   ๙. ให้ความเห็นชอบการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของมหาวิทยาลัย        
ราชภัฏนครปฐมในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ 
   ๑๐. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ... ตามที่เสนอ โดยให้ปรับแก้นิยามศัพท์ในข้อ ๔ ค าว่า “คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร” เป็น “คณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร”  
          ทั้งนี้ ให้น าเสนอสภาวิชาการ คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภา
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามล าดับต่อไป 
   ๑๑. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องการ
ก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยขอ
ก าหนดไปแล้ว พ.ศ. .... ตามท่ีเสนอ โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
         ทั้งนี้  ให้น าเสนอสภาวิชาการ คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภา
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามล าดับต่อไป 
   ๑๒. ให้ความเห็นชอบการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กับ Yunnan Normal University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
   ๑๓. ให้ความเห็นชอบการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบริหาร
จัดการเพ่ือการประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
   ๑๔. รับทราบรายงานผลการสอบครูผู้ช่วยและครูคืนถิ่น ประจ าปี ๒๕๖๑              
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)  
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สาขา 

จ านวนที่สอบได้ในปี ๒๕๖๑ 

รวม 
ครูผู้ช่วย  

นักศึกษาจบปีนี้ 
(รหัส ๕๖) 

นักศึกษาจบผ่าน
มาแล้ว ๑ ปี ขึ้นไป 

ครูคืนถิ่น 

ประถมศึกษา ๒๐ -- ๑๒ ๓๒ 
ปฐมวัย ๒๙ ๑๕ ๖ ๕๐ 
พลศึกษา ๖ ๑๖ ๕ ๒๗ 
สังคมศึกษา ๔๔ -- ๑๘ ๖๒ 
ภาษาอังกฤษ ๔๕ -- ๘ ๕๓ 
ภาษาไทย ๖๒ -- ๒๗ ๘๙ 
ดนตรีศึกษา ๒ ๑ ๑ ๔ 
คณิตศาสตร์ ๗๒ ๘๙ ๗ ๑๖๘ 
คอมพิวเตอร์ ๔๖ -- ๕ ๕๑ 
วิทยาศาสตร์ ๔๘ ๘๑ ๙ ๑๓๘ 

รวม 
๓๗๔ ๒๐๒ 

๙๘ ๖๗๔ 
๕๗๖ 

นักศึกษาที่สอบครูคืนถิ่นได้และอยู่ในระหว่างการพัฒนา 
  นักศึกษาชั้นปีที่ ๑  ๓๔ ยื่นผลภาษาอังกฤษภายใน ๑ กันยายน ๒๕๖๕ 
  นักศึกษาชั้นปีที่ ๒  ๔๒ ยื่นผลภาษาอังกฤษภายใน ๑ กันยายน ๒๕๖๔ 
  นักศึกษาชั้นปีที่ ๓  ๘๕ ยื่นผลภาษาอังกฤษภายใน ๑ กันยายน ๒๕๖๓ 
  นักศึกษาชั้นปีที่ ๔  ๗๗ ยืนผลภาษาอังกฤษภายใน ๑ กันยายน ๒๕๖๒ 
   รวม   ๒๓๘ 
  สรุปจ านวนที่สอบได้ทั้งสิ้น ๙๑๒ 
  ทั้งนี้ นักศึกษาท่ีสอบครูผู้ช่วย ภาค ก และสอบข้อเขียนผ่านเรียบร้อยแล้วนั้น จะเข้าสอบ
สัมภาษณ์ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ 
  ประธานมอบคณบดีคณะครุศาสตร์รายงานผลการสอบครูผู้ช่วยและครูคืนถิ่น ประจ าปี 
๒๕๖๑ ให้สภามหาวิทยาลัยทราบ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ในวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   ๑๕. รับทราบแนวทางการเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ ประจ าปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๔ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมปิ่นเกลียว อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และ
หอประชุม 
   ๑๖. ประธานมอบผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปียถนอม ตรวจสอบและ
ด าเนินการปรับรื้อพรมภายในห้องเรียน อาคาร A๑ ในช่วงวันหยุดที่ไม่มีการเรียนการสอน 
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   ๑๗. รับทราบรายงานจ านวนบุคลากรที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดอาคาร “สิริวรปัญญา” ใน
วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) ดังนี้ 
         - คณาจารย์   จ านวน ๒๙๓ คน 
          - บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน  ๒๒๙ คน 
    ในการนี้  ขอความอนุเคราะห์คณบดี ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน แจ้ง
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในสังกัดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนให้ลงทะเบียนภายในวันที่ ๔ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วย เพื่อที่จะได้ด าเนินการจัดท าผังที่นั่งต่อไป 
   ๑๘. ขอเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ NPRU 
RUNNING CHARITY ๒๐๑๘ #๑ ในวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสิริวรปัญญา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 
   ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑ 
   ๑. รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา  มหาวชิราลงกรณ 
   ๒. รับทราบรายงานการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๙ – ๑๓/๒๕๖๑ 
   ๓. รับทราบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ 
   ๔. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องการใช้จ่าย
งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
   ๕. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วย
เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยให้เปลี่ยนเครื่องหมายหน้าหมวกเป็นปักตราสัญลักษณ์
มหาวิทยาลัยที่หน้าหมวกแทน 
        ทั้งนี้ ให้น าเสนอคณะท างานร่างกฎหมาย คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภา
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามล าดับต่อไป 
   ๖. รับทราบรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาส ๔ 
   ๗. รับทราบการส่งคืนหลักสูตรเพ่ือจัดท าข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบพิจารณาความ
สอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) 
   ๘. รับทราบการเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานตามร่างกฎกระทรวงก าหนด
ประเภทของสถานศึกษาและการด าเนินการของสถานศึกษาในการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
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ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. .... และมอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก บัวเจริญ คณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์ ด าเนินการจัดท าโครงการเสนอมหาวิทยาลัย 
   ๙. รับทราบรายงานการผ่านเกณฑ์ทักษะด้านภาษาของนักศึกษามหาวิทยาลัย         
ราชภัฏนครปฐม 
   ๑๐. รับทราบรายงานผลการประชุมแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการระหว่างคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กับ SCHOOL OF FOREIGN LANGUAGES, 
CAN THO UNIVERSITY ประเทศเวียดนาม 
   ๑๑. รับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการก าหนดนโยบายการด าเนินงาน
เพ่ือเพ่ิมอันดับ Webometrics ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
   ๑๒. รับทราบสรุปการด าเนินคดีที่อยู่ในความดูแลของงานกฎหมายและนิติการ 
   ๑๓. รับทราบรายงานผลการฟังค าพิพากษาคดีหมายเลขด าที่ บ.๒๘๐/๒๕๖๐            
ของศาลปกครองกลาง 
   ๑๔. รับทราบรายงานสรุปรายได้-ค่าใช้จ่ายโครงการ NPRU – RUNNING 
CHARITY ๒๐๑๘ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
   ๑๕. รับทราบรายงานผลการด าเนินงานส่งเสริมชุมชนต้นแบบวัฒนธรรม “หมู่บ้าน
รักษาศีล ๕” ต าบลวังตะกู อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
   ๑๖. รับทราบรายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นประจ าจังหวัดนครปฐม 
   ๑๗. รับทราบรายงานผลการประชุมเตรียมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ 
เครือข่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๙ ในระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
   ๑๘. รับทราบรายงานผลการจัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา 
ร่วมกับพันเอก นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา 
   ๑๙. รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ ๒๐ ปี  
   ๒๐. ให้ความเห็นชอบการเข้าร่วมระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา TCAS (Thai University Central Admission System) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และ
ปฏิทิน TCAS 
   ๒๑. ให้ความเห็นชอบแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมตามที่เสนอ 
   ๒๒. ให้ความเห็นชอบในหลักการการจัดโครงการราชภัฏนครปฐมวิชาการ ครั้งที่ ๓ 
ประจ าปี ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยให้จัดกิจกรรมร่วมกับส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
และสถาบันภาษา ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้ มอบอาจารย์ชัยยุธ มณีรัตน์ รองอธิการบดี 
ประชุมหารือกับผู้อ านวยการส านักที่เก่ียวข้องเพ่ือก าหนดวันจัดกิจกรรมต่อไป 
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   ๒๓. ให้ความเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๐ ระดับหลักสูตร ส านัก/สถาบัน และคณะ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
          ทั้งนี้ ให้คณบดีทุกคณะก ากับดูแลสาขาวิชาชีพครูที่คณะดูแลให้ได้คะแนนไม่
ต่ ากว่า ๓.๐๐ คะแนน 
   ๒๔. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องอัตรา
ค่าธรรมเนียมหอพักอาคารศูนย์ความร่วมมืออาเซียน พ.ศ. ....  ตามที่เสนอโดยให้แก้ไขข้อ ๓ วรรค ๓ จาก
ข้อความว่า “ค่าธรรมเนียมตาม (๑)” เป็น “ค่าธรรมเนียม ข้อ ๓ (๑)” ทั้งนี้ เสนอประกาศให้อธิการบดี         
ลงนามต่อไป 
   ๒๕. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. .... ตามที่เสนอโดยไม่มีการแก้ไข 
          ทั้งนี้ ให้น าเสนอคณะท างานร่างกฎหมาย สภาวิชาการ คณะอนุกรรมการ
ด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามล าดับต่อไป 
   ๒๖. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการประเมินผลการสอนเพ่ือขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. .... ตามที่เสนอโดยไม่มีการแก้ไข 
                ทั้งนี้ ให้น าเสนอคณะท างานร่างกฎหมาย สภาวิชาการ คณะอนุกรรมการด้าน
กฎหมายของสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามล าดับต่อไป 
   ๒๗. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องแนว
ปฏิบัติการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. .... ตามที่เสนอโดยไม่มีการแก้ไข 
                ทั้งนี้ ให้น าเสนอคณะท างานร่างกฎหมาย สภาวิชาการ คณะอนุกรรมการด้าน
กฎหมายของสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามล าดับต่อไป 
   ๒๘. ให้ความเห็นชอบการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กับ CAN THO UNIVERSITY ประเทศเวียดนาม 
   ๒๙. ให้ความเห็นชอบการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กับ บริษัท NATIONAL INSTRUMENTS SINGAPORE (PTE) LTD 
   ๓๐. ให้ความเห็นชอบแนวทางการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษาและ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ 
   ๓๑. รับทราบการจัดกิจกรรม “รวมจิตเป็นหนึ่ง น้อมร าลึกถึงพ่อหลวงของ
แผ่นดิน” เนื่องในโอกาสในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีพิธีตักบาตรพระสงฆ์ ๒๗ รูป บ าเพ็ญ
กุศลอุทิศถวายเพ่ือแสดงความจงรักภักดี และร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ อาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม    



๑๔ 
 

   ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ 
   ๑. รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
   ๒. รับทราบรายงานการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๙ – ๑๔/๒๕๖๑  
   ๓. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. .... ตามที่เสนอ 
               ทั้งนี้ ให้น าเสนอคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย และ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามล าดับ 
   ๔. รับทราบรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
   ๕. รับทราบรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
   ๖. รับทราบรายงานการรับจ่ายและฐานะทางการเงินบัญชีสวัสดิการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  
   ๗. รับทราบแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ 
   ๘. รับทราบขอความร่วมมือจ าหน่ายสลากกาชาดการกุศล ประจ าปี 2561 จาก
ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม 
   ๙. รับทราบรายงานผลโครงการศึกษาและพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านวัฒนธรรมบน
ฐานการขับเคลื่อนด้วยพลังบวร (บ้าน วัด โรงเรียน)  
   ๑๐. รับทราบรายงานผลกิจกรรมร าลึกพระมหากรุณาธิคุณและพิธีท าบุญตักบาตร 
เพ่ือถวายพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ ๙ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อาคารสิริวรปัญญา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
   ๑๑. รับทราบรายงานผลกิจกรรมจิตอาสา เราท าความดีด้วยหัวใจ ร่วมกับส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม 
   ๑๒. รับทราบก าหนดการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม โดย พันเอก 
นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
ปิ่นเกลียว อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม 
   ๑๓. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องค่าใช้จ่าย
ในการสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามที่เสนอ ทั้งนี้ มอบนิติกรเสนอ
ประกาศให้อธิการบดีลงนาม 



๑๕ 
 

   ๑๔. ให้ความเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าสู่บัญชีเงินเดือน
ท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย เรื่องการก าหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑  
       ทั้งนี้ ให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
และเสนออธิการบดี (ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย) ลงนามต่อไป 
   ๑๕. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องการ
บริหารงานของสาขาวิชาระดับปริญญาตรี พ.ศ. .... โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
  ทั้งนี้ มอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอประกาศให้อธิการบดีลงนามต่อไป 
   ๑๖. ให้ความเห็นชอบเกณฑ์มาตรฐานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นส าหรับต าแหน่งประเภททั่วไป 
ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และต าแหน่งประเภทผู้บริหาร  
        ทั้งนี้ ให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
   ๑๗. ให้ความเห็นชอบในหลักการการเปลี่ยนแปลงกรอบอัตราก าลังพนักงาน
มหาวิทยาลัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน สายวิชาการเป็นสายสนับสนุน จ านวน ๑๙ อัตรา ทั้งนี้ ให้
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  
   ๑๘. รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน (Concept Proposal) เป้าหมายที่ ๑ 
และ ๒ ส าหรับแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
   ๑๙. รับทราบรายงานผลการด าเนินงานการเพิ่มอันดับ Webometrics  
   ๒๐. ขอเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
เพ่ือสมทบทุนสร้างกุฏิสงฆ์ ณ วัดใหม่ปิ่นเกลียว ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มติที่ประชุม  รับทราบมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑ 
ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ และครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ 

  ๔.๓   หนังสือลาออกของอาจารย์ไพโรจน์ ร่มบารมี ประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
         ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ตามบันทึกข้อความส านักงานอธิการบดี ที่ ๑๓๕๙๔ ลง
วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยอาจารย์ไพโรจน์ ร่มบารมี มีความประสงค์ขอลาออกจากต าแหน่ง
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และต าแหน่งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตั้งแต่วันที่ ๖ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑  

มติที่ประชุม  รับทราบ 



๑๖ 
 

  ๔.๔   หนังสือลาออกของอาจารย์ยศพรธ์ วรรชนะ กรรมการและเลขานุการสภา
คณาจารย์และข้าราชการ 
         ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ตามบันทึกข้อความส านักงานอธิการบดี ที่ ๑๔๒๒๖  
ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยอาจารย์ยศพรธ์ วรรชนะ มีความประสงค์ขอลาออกจากต าแหน่ง
กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เนื่องจาก
ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ตามค าสั่งมหาวิทยาลัย ที่ ๒๗๘๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑   

มติที่ประชุม  รับทราบ 

  ๔.๕   รายช่ือผู้เกษียณอายุราชการ 
          ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒  
จ านวน ๑๒ ท่าน ได้แก ่

๑) อาจารย์ชูชีพ    คงมีชนม ์ คณะครุศาสตร์ 
๒) อาจารย์สุวรรณา ไชยะธน  คณะครุศาสตร์ 
๓) อาจารย์วรญา  ทองอุ่น  คณะวิทยาการจัดการ 
๔) อาจารย์จิตตรา  ชลิตพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ กายบริบูรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๖) อาจารย์ปางก์เพ็ญ เหลืองเอกทิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
๗) อาจารย์บ าเพ็ญ  พงศ์เพชรดิถ คณะพยาบาลศาสตร์ 
๘) อาจารย์มาลินี  จ าเนียร  คณะพยาบาลศาสตร์ 
๙) นางจมรพรรณ  วรพัฒนานันต ์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๐) นางสาวธนพร  จุงใจ  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๑)  นายประดิษฐ์  บุญรอด  งานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์ 
๑๒)  นางสมปอง  ชาวนาฟาง งานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์ 
ในการนี้ ที่ประชุมได้มีข้อสรุปการพาผู้เกษียณอายุราชการไปศึกษาดูงานในจังหวัด

เพชรบูรณ์ ในระหว่าง ๒๕ – ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้ โดยในการประชุมครั้งต่อไปขอให้เชิญผู้เกษียณอายุ
ราชการเข้าร่วมประชุมด้วยเพ่ือชี้แจงรายละเอียดการไปศึกษาดูงานดังกล่าว และขอเชิญชวนกรรมการทุกท่าน
ร่วมไปศึกษาดูงานของผู้เกษียณอายุราชการ 

ทั้งนี้ จะมีการประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุม ทปสท. สมัยสามัญ ประจ าปี 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ ซึ่งจะจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๖๑ โดยอาจจะอยู่ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน จึงให้กรรมการแจ้งรายชื่อการไปราชการด้วยและหลังการเข้า
ร่วมประชุมให้ร่วมศึกษาดูงานกับผู้เกษียณอายุราชการต่อด้วย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 



๑๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  ๕.๑  ผลการส ารวจการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
          ประธาน สืบเนื่องการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ที่ประชุมมอบมอบอาจารย์ ดร.หรรษา  คล้ายจันทร์พงษ์ และอาจารย์ธีระศักดิ์ ลีละพัฒนา ออกแบบ
แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นการจัดตั้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ และมอบนางภัทรานิษฐ์  บุญรักษาศิริพงษ์ 
ท าส าเนาแจกอาจารย์และบุคลากรทุกท่าน (ยกเว้นลูกจ้างชั่วคราว) เพ่ือสอบถามความคิดเห็นการจัดตั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น 

   ในการนี้ ได้สรุปผลการส ารวจตามการสอบถามความคิดเห็นการจัดตั้งสหกรณ์ออม
ทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ านวน ๓๒๙ คน ตามแบบสอบถาม ดังนี้ 

๑. ท่านเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ๆ หรือไม่ 
  เป็นสมาชิก   จ านวน  ๕๙  คน 

  ไม่เป็นสมาชิก   จ านวน  ๒๗๐  คน 

๒. ท่านประสงค์จะให้มีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมหรือไม่ 
  ประสงค์    จ านวน  ๒๗๖  คน 

  ไม่ประสงค์   จ านวน  ๕๓  คน 

   ๓.  หากท่านมีความประสงค์ให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ท่านสามารถเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้หรือไม่ 

  สามารถเข้าร่วมประชุมได้        จ านวน  ๒๐๑  คน 

    ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้      จ านวน  ๑๒๘  คน 

มติที่ประชุม  ให้ความเห็นชอบผลการส ารวจการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม โดยให้ด าเนินการดังนี้ 
   ๑. ท าหนังสือเชิญเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดนครปฐม มาจัดประชุมชี้แจง
ข้อมูลขั้นตอนการจัดตั้งให้ผู้มีความประสงค์ทราบ และคัดเลือกกรรมการชุดตั้งต้นการจัดตั้งสหกรณ์        
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
   ๒. ท าหนังสือเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย            
ราชภัฏนครปฐม ไปยังคณะ ส านัก/สถาบัน และหน่วยงาน และวางแฟ้มลงนามส าหรับผู้มีความประสงค์จะเข้า
ร่วมการประชุม 
   ๓. ประสานอาจารย์ ดร.หรรษา  คล้ายจันทร์พงษ์  ร่วมด าเนินการจัดการประชุม
การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้อง
ประชุม ๒๐๔ อาคารโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ    

 

 



๑๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
  ๖.๑  ที่ประชุมก าหนดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑          
ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคารเฉลิม
พระเกียรติ ๕๐ พรรษา 
  ๖.๒  ที่ประชุมเห็นชอบให้อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ รองประธานกรรมการ 
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
 

เลิกประชุม   เวลา  ๑๖.๕๐ น. 
 

                               (นางภัทรานิษฐ์  บุญรักษาศิริพงษ์) 
                            ผู้จดรายงานการประชุม    


