
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 

เมื่อวันที่  ๓  เมษายน  ๒๕๖๒  เวลา ๑๑.๐๐ น. 
ณ  ห้องสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

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

ผู้มาประชุม 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ ประธานกรรมการ 
 ๒. อาจารย์ ดร.ธีรวุธ ธาดาตันติโชค รองประธานกรรมการ 
 ๓. อาจารย์ ดร.นันท์นภัส นิยมทรัพย์ กรรมการ 
 ๔. อาจารย์ณัฐวรรธน์ สถิราวิวัฒน์ กรรมการ 
 ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อวยไชย อินทรสมบัติ กรรมการ  
 ๖. อาจารย์ ดร.หรรษา คล้ายจันทร์พงษ์ กรรมการ 
 ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์ กรรมการ 
 ๘. อาจารย์ ดร.พิบูลย์ มังกร กรรมการ 
 ๙. อาจารย์ ดร.ณัฐวรรณ พุ่มดียิ่ง กรรมการ 
 ๑๐. อาจารย์ ดร.ณัฐพัชญ์ ศรีราจันทร์ กรรมการ 
 ๑๑. อาจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๒. นางกฤติมา ธณศักดิ์กุล ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑. นางฐิติรัตน์ ฟูาเฟ่ืองวิทยากุล กรรมการ ติดราชการ 
 ๒. นางศรีสุดา มีอยู่เต็ม กรรมการ ไปราชการ 

เริ่มประชุม เวลา ๑๑.๔๕ น. 
  ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ๑. แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
  ๑) เห็นชอบให้ต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประจ าปี ๒๕๖๒ จ านวน 
๖๕ คน ดังนี้ 
   - สัญญาจ้างระยะท่ี ๒  จ านวน ๑๗ คน  
   - สัญญาจ้างระยะที ่๓ จ านวน ๔๑ คน  

   - สัญญาจ้างระยะที่ ๔  จ านวน ๗ คน  
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  ๒) เห็นชอบให้ต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ประจ าปี ๒๕๖๒ 
จ านวน ๒๙ คน ดังนี้ 
   - สัญญาจ้างระยะท่ี ๒  จ านวน ๗ คน  
   - สัญญาจ้างระยะที ่๓ จ านวน ๑๙ คน  
   - สัญญาจ้างระยะที่ ๔  จ านวน ๓ คน  
  ทั้งนี้ งานกฎหมายและนิติการได้ด าเนินการจัดท าประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิต่อสัญญา
จ้างประจ าปี ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการจัดท าสัญญาจ้างเพ่ือเสนอลงนาม 
 ๓) ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาปรับแก้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลงานที่ใช้
ในการต่อสัญญาจ้าง และเกณฑ์การต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการเพ่ือให้สอดคล้องกั บ
เกณฑ์การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 
  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งที่ ๕๐๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าร่างเพ่ือปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัย ขณะนี้การปรับแก้ข้อบังคับดังกล่าวอยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะกรรมการฯ 
ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ประชุมแล้ว ๒ ครั้ง โดยจะน าหลักการในการปรับปรุงกระบวนการบริหารงานบุคคล
ใหม่เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบก่อนยกร่างเพ่ือปรับปรุงข้อบังคับฯ ต่อไป 

 ๒. แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 
๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
  ๑) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท าแนวทางการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้นส าหรับต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และ
ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ประกอบด้วย 
   ๑.๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย  เปียถนอม ประธานอนุกรรมการ 
   ๑.๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี อนุกรรมการ 
   ๑.๓) รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ ปริสุทธกุล อนุกรรมการ 
   ๑.๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ อนุกรรมการ 
   ๑.๕) นางพรทิพา ด้วงพิบูลย์ อนุกรรมการ 
   ๑.๖) นางสาวนันท์นภัส ประสพสุข อนุกรรมการและเลขานุการ 
   ๑.๗) นางสาวโสภิตา พูนศร ี ผู้ช่วยเลขานุการ 
   ๑.๘) นางสาวนภาลัย จิตบุรุษ ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๒) อนุมัติให้โอนย้ายต าแหน่ง อัตราเงินเดือน อายุงาน และเปลี่ยนชื่อต าแหน่ง
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จ านวน ๒ ราย ดังนี้ 
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   ๒.๑) โอนย้ายต าแหน่ง อัตราเงินเดือน อายุงาน ของนางสาวสิริรัตน์ เหล่าสิม 
ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา ไปสังกัดกองนโยบายและแผน 
ส านักงานอธิการบดี และเปลี่ยนชื่อต าแหน่งเป็น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ 
   ๒.๒) โอนย้ายต าแหน่ง อัตราเงินเดือน อายุงาน ของนางสาวเอ้ือมพร ศรีสวัสดิ์ 
ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา ไปสังกัดกองนโยบายและแผน 
ส านักงานอธิการบดี และเปลี่ยนชื่อต าแหน่งเป็น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ 
  ๓) รับทราบหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างผู้ที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์แล้วเป็น
ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ โดยให้แจ้งกระทรวงการคลังก่อนเริ่มจ้างอย่างน้อย ๑ เดือน ดังนั้น หาก
หน่วยงานใดมีความประสงค์จะจ้างผู้ที่จะเกษียณอายุราชการให้ติดต่อขอแบบฟอร์มได้ที่งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
  ๔) มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณแผ่นดินในอัตรา ๐.๒ ของเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัยเข้ากองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดสวัสดิการให้พนักงาน
มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยจะจัดสรรงบประมาณกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยสมทบเข้ากองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน เพ่ิมจากอัตราร้อยละ ๓ เป็นอัตรา
ร้อยละ ๑๕ ของเงินเดือน   
 ๒. แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ให้ที่ประชุมทราบ 
  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยให้บุคลากรที่พักอาศัยในบ้านพัก อาคารชุด และบ้านพักคนงานของ
มหาวิทยาลัย ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการบริหารที่พักอาศัยของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 ๓. แจ้งการขอใช้รถยนต์ของมหาวิทยาลัยต้องจองผ่านระบบจองรถออนไลน์ (Online 
Vehicle Reservation System)  
 ๔. มหาวิทยาลัยก าลังด าเนินการร่างระเบียบการให้บริการวิชาการให้สอดคล้องกับการ
บริหารวิชาการในหลายรูปแบบ และการแบ่งบันผลประโยชน์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้ให้บริการ หรือ
หน่วยงานสาขาวิชา เนื่องจากรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยลดลง ดังนั้น
มหาวิทยาลัยจึงต้องหารายได้จากช่องทางอ่ืนเพิ่มขึ้น   

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 
๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชั้น ๕ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จ านวน ๑๖ หน้า เพ่ือรับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยไม่มีการแก้ไข 
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ รายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 
  ประธานรายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 

เรื่องท่ี มติที่ประชุม การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงการประเมินภาระงาน

ให้สอดคล้องกับบัณฑิตนักปฏิบัติ และเห็นชอบ
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทบทวนหลักเกณฑ์
การประเมินภาระงานให้สอดคล้องกับบัณฑิต
นักปฏิบัติ 

-ด าเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ทบทวนหลักเกณฑ์การประเมิน
ภาระงานให้สอดคล้องกับบัณฑิต  
นักปฏิบัติแล้ว ตามค าสั่งสภาคณาจารย์
และข้าราชการ ที่ ๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ 
๔ มีนาคม ๒๕๖๒ (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมดังแนบ) 
-จะมีการประชุมคณะอนุกรรมการ
ทบทวนหลักเกณฑ์การประเมิน
ภาระงานฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ในวันที่ 
๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.  

-ประธานสภาคณาจารย์และ 
ข้าราชการ 
-คณะอนุกรรมการทบทวน 
หลักเกณฑ์การประเมินภาระ
งานให้สอดคล้องกับบัณฑิต
นักปฏิบัติ 

๒ มอบประธานเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์
สมหมาย เปียถนอม รองอธิการบดีดูแลงาน
ด้านบริหาร มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจ่าย
เงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ๑.๕ 
สายสนับสนุน และ ๑.๗ สายวิชาการ ในการ
ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการครั้ง
ต่อไป  

เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ 
จัดสรรงบประมาณในการจ่ายสวัสดิการ
ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยไปแล้ว
บางส่วน ประธานจึงไม่ได้เรียนเชิญผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สมหมาย เปี ยถนอม          
รองอธิการบดี มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
จ่ายเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย  
ในการประชุมครั้งนี้ 

-ประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ 

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

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 



๕ 
 

 ๓.๒ การติดตามความก้าวหน้าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ – ๑/๒๕๖๒ 
  ประธานรายงานการติดตามความก้าวหน้าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภา
คณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ – ๑/๒๕๖๒ ให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 
๑) ด าเนินการแล้ว 

เรื่องที่ คร้ังที่ มติที่ประชุม การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ ๑๒/๒๕๖๑ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการจัดโครงการ

ศึกษาดูงาน “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนา
ที่ยั่ งยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอ เ พี ย ง ”  ร ะหว่ า ง วั นที่  ๒๑  – ๒๕ 
มกราคม ๒๕๖๒ โดยอาจจะอยู่ในช่วงเวลา
ใกล้เคียงกัน จึงให้กรรมการแจ้งรายชื่อการ
ไปราชการด้วยและหลังการเข้าประชุมให้
ร่วมศึกษาดูงานต่อด้วย 

ด าเนินการจัดโครงการศึกษาดูงาน 
“ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” ในระหว่างวันที่  ๒๕ 
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ ถึ งวันที่  ๑ 
มีนาคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว 
 ทั้งนี้ รายงานให้ที่ประชุมทราบใน
ระเบียบวาระที่ ๔.๑  

ประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ 

๒ ๑/๒๕๖๒ ให้ความเห็นชอบการด าเนินการจัดประชุม
ส ม า ชิ ก ผู้ ก่ อ ตั้ ง ส ห ก ร ณ์ อ อ ม ท รั พ ย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 โดยที่ประชุมได้มีข้อสรุปให้ด าเนินการ
ดังนี้ 
 ๑) ท าหนังสือขอเชิญประชุมผู้ประสงค์
เป็นสมาชิกผู้ก่อตั้ งสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตามรายชื่อที่
ได้แจ้งความประสงค์ไว้หลังจากได้รับการ
ชี้แจงการจัดตั้ งสหกรณ์ออมทรัพย์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จาก อาจารย์ 
ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ และอาจารย์ ดร.
หรรษา คล้ายจันทร์พงษ์ ในการประชุม
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงาน
มหาวิทยาลัย ลูกจ้างมหาวิทยาลัย และ
ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๒ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ 
 ๒) ท าหนังสือเชิญนักวิชาการสหกรณ์
จังหวัดนครปฐม เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจ

-สภาคณาจารย์และข้าราชการ
ด า เ นิ นการจั ด โครงการจั ด
ประชุมผู้ก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ในวันที่  ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ 
ห้องประชุม C๑๐๓ อาคาร
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยรับ
การชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนการ
จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์จาก
สหกรณ์จังหวัดนครปฐม 
-ได้มีการคัดเลือกสมาชิกผู้ก่อตั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ จ านวน ๑๕ 
คน พร้อมทั้ง ได้คัดเลือกประธาน 
รองประธาน เหรัญญิก และ
เลขานุการของคณะกรรมการ
ด าเนินการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เรียบร้อยแล้ว 
 

สภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ 



๖ 
 

เรื่องที่ คร้ังที่ มติที่ประชุม การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

เกี่ ยวกับการจัดตั้ งสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
 ๓) ก าหนดการประชุมเพ่ือรับทราบการ
จัดตั้ งสหกรณ์และเลือกผู้ประสงค์เป็น
กรรมการชุดจัดตั้ งสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในเดือน
มีนาคม ๒๕๖๒ โดยเชิญอธิการบดีเข้าร่วม
การประชุมด้วย ซึ่งวัน เวลา และสถานที่
จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบอีกครั้ง 

  ทั้งนี้  ประธานขอรายงานให้  
ที่ประชุมทราบผลการด าเนินงาน
จัดโครงการจัดประชุมผู้ก่อตั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ในระเบียบ
วาระท่ี ๔.๒  

๓ ๑/๒๕๖๒ ให้ ความ เห็ นชอบการแก้ ไขข้ อบั งคั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยสภา
คณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ในคราวประชุมสภาคณาจารย์
และข้าราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 
มีมติยืนยันที่จะขอแก้ไขข้อบังคับฯ 
ว่ าด้ วยสภาคณาจารย์ และ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ 
มอบอาจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา 
ประสานนิ ติ กร เพ่ื อขอแก้ ไข
ข้อบังคับฯ อีกครั้งหนึ่ง 
- เสนอที่ประชุมพิจารณาร่าง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ว่าด้วยสภาคณาจารย์
และข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 
ในระเบียบวาระที่ ๕.๓ 

-ประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ 
-อาจารย์ธีรศักดิ์ 
ลีละพัฒนา 

๒) อยู่ระหว่างด าเนินการ 
เรื่องที่ คร้ังที่ มติที่ประชุม การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๒ ๑๐/๒๕๖๑ ท่ีประชุมมอบอาจารย์ธีรศักด์ิ ลีละพัฒนา  
น าระเบียบจรรยาบรรณอาจารย์ผู้สอนเข้า  
ท่ีประชุมด้วย 

เนื่ องจากสภามหาวิทยาลั ย 
ม อบ ใ ห้ ค ณ ะอนุ ก ร ร ม ก า ร
กลั่นกรองกฎหมายของสภา
มหาวิทยาลั ยฯ ด า เนินการ
พิ จ า ร ณ า ร่ า ง ร ะ เ บี ย บ
จรรยาบรรณอาจารย์  แต่ใน
เ รื่ อ ง ดั ง กล่ า ว ยั ง มิ ไ ด้ เ ข้ า ที่
ประชุมของคณะอนุกรรมการ

อาจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา 



๗ 
 

เรื่องที่ คร้ังที่ มติที่ประชุม การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กลั่นกรองกฎหมายของสภา
มหาวิทยาลัยฯ จึงให้ชะลอเรื่อง
ไว้ก่อน เพ่ือให้ระเบียบดังกล่าว
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

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

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ๔.๑ รายงานผลการด าเนินการจัดโครงการศึกษาดูงาน “ศาสตร์พระราชา สู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
  ประธานรายงานผลการด าเนินการจัดโครงการศึกษาดูงาน “ศาสตร์พระราชา      
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ในระหว่างวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒     
ถึงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒  ณ สภาคณาจารย์และข้าราชการ ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพวิถีชีวิตและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเกษตรในพ้ืนที่จังหวัด
เพชรบูรณ์ ให้ที่ประชุมทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ   ทั้งนี้ ให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบในการประชุม 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ 

 ๔.๒ รายงานผลการด าเนินการจัดโครงการจัดประชุมผู้ก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
  อาจารย์ ดร.หรรษา คล้ายจันทร์พงษ์ รายงานผลการด าเนินการจัดโครงการ
ประชุมผู้ก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในวันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา 
๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม C๑๐๓ อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ให้ที่ประชุมทราบ  
  ทั้งนี้  ที่ประชุมได้คัดเลือกคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
จ านวน ๑๕ คน ดังนี้ 
  ๑) อาจารย์ ดร.หรรษา   คล้ายจันทร์พงษ ์
  ๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ทองเหลี่ยม 
  ๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทร์ ศรีปัญญา 
  ๔) อาจารย์ ดร.พรพรรณ  อู่สุวรรณ 



๘ 
 

  ๕) อาจารย์ ดร.ณัฐวรรณ  พุ่มดียิ่ง 
  ๖) อาจารย์ปิยนาถ   อ่ิมด ี
  ๗) อาจารย์อนัญญา  ทองสิมา 
  ๘) อาจารย์ธารา   จันทร์อน ุ
  ๙) อาจารย์ณัฐวรรธน์  สถิราวิวัฒน์ 
  ๑๐) อาจารย์โสภณ   มหาเจริญ 
  ๑๑) อาจารย์ศิริพร   ฉายาทับ 
  ๑๒) อาจารย์บพิตร   ไชยนอก 
  ๑๓) นายทรงพล   แสนค า 
  ๑๔) นายศิวฤกษ ์   สุขช้อย 
  ๑๕) อาจารย์ปางก์เพ็ญ  เหลืองเอกทิน 
  และผู้จัดตั้งสหกรณ์ได้เลือกกันเองเพ่ือท าหน้าที่ดังนี้ 
  ๑) อาจารย์ ดร.หรรษา  คล้ายจันทร์พงษ ์  เป็นประธานคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ 
  ๒) อาจารย์ ดร.ณัฐวรรณ  พุ่มดียิ่ง   เป็นรองประธานคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ 
  ๓) อาจารย์อนัญญา  ทองสิมา   เป็นเหรัญญิกคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ 
  ๔) อาจารย์ปิยนาถ   อ่ิมด ี   เป็นเลขานุการคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ 

มติที่ประชุม รับทราบ  และมอบประธานคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ด าเนินการจัดส่งรายงานการประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ให้สหกรณ์จังหวัดนครปฐมเพ่ือ
ด าเนินการต่อไป ทั้งนี้ ให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบในการประชุม ครั้งที่       
๔/๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ 

 ๔.๓ มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที ่๓/๒๕๖๒ 
  ประธานรายงานมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่  ๓  มีนาคม  ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา       
มหาวชิราลงกรณ ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
  ๑) รับทราบผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  
  ๒) รับทราบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ถึงครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ 
  ๓) รับทราบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๔) รับทราบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของส านัก
ตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม 



๙ 
 

  ๕) อนุมัติให้ปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จ านวน ๗๓๓ คน 
  ๖) อนุมัติให้ประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิต หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จ านวน ๒๖ คน 
  ๗) อนุมัติแผนรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  
  ๘) อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบ จ านวน ๕ 
หลักสูตร ดังนี้ 
   - หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘) 
   - หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗)  
   - หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๑) 
   - หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  
   - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
  ๙) ให้ความเห็นชอบข้อบั งคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏนครปฐม ว่ าด้ วย
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ 
  ๑๐) ให้ความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยรถราชการ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
  ๑๑) แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ดังนี้ 
   ๑๑.๑) คณบดีคณะครุศาสตร์   ประธานกรรมการ 
   ๑๑.๒) อาจารย์อรพิณ  พัฒนผล  รองประธานกรรมการ 
   ๑๑.๓) อาจารย์จิราภรณ์ อนุตธโต  กรรมการ 
   ๑๑.๔) อาจารย์แก้วตา  ริวเชี่ยวโชติ กรรมการ 
   ๑๑.๕) ผศ.ดร.ศศิวรรณ พชรพรรณพงษ ์ กรรมการ 
   ๑๑.๖) อาจารย์ ดร.ธีรวุธ ธาดาตันติโชค กรรมการ 
   ๑๑.๗) รศ.ดร.วิชัย  แหวนเพชร กรรมการ 
   ๑๑.๘) ดร.ส าเริง  กุจิรพันธ์ กรรมการ 
   ๑๑.๙) ดร.กนก  ปิ่นตบแต่ง กรรมการ 
   ๑๑.๑๐) นางสาวเกษรา จูทอง  เลขานุการ 
   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๒ 



๑๐ 
 

  ๑๒) อนุมัติการเทียบเคียงต าแหน่งทางวิชาการและแต่งตั้งการด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ ดังนี้ 
   ๑๒.๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ อนุสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
   ๑๒.๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา อ่ าศรีเวียง ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ อนุสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
  ๑๓)  อนุมัติแต่งตั้งบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ จ านวน ๑๑ ราย ดังนี้ 
   ๑๓.๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพร ตันณีกุล ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
   ๑๓.๒) อาจารย์จิตรภณ สุนทร ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
ภูมิศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
   ๑๓.๓) อาจารย์ธิติพงศ์ มีทอง ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
   ๑๓.๔) อาจารย์นุชรี บุญศรีงาม ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
บรรณรักษศาสตร์ อนุสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรห้องสมุดและบริการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
   ๑๓.๕) อาจารย์ศิวพร โกศิยะกุล ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
ภาษาไทย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
   ๑๓.๖) อาจารย์ ดร.สัณหกฤษณ์ บุญช่วย ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาสังคมวิทยา อนุสาขาวิชามนุษย์กับสังคม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
   ๑๓.๗) อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
   ๑๓.๘) อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ จันทรังษี ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาสถิติศาสตร์ อนุสาขาวิชาคณิตศาสตร์สถิติ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
   ๑๓.๙) อาจารย์สมเกียรติ ช่อเหมือน ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุสาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
   ๑๓.๑๐) อาจารย์อุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
   ๑๓.๑๑) อาจารย์ ดร.อุษณีย์ ภักดีตระกูลวงศ์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
  ๑๔) มอบคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ พิจารณาทบทวนผลการ
พิจารณาผลงานทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ ครั้งที่ ๒ และเสนอความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม รับทราบ 



๑๑ 
 

 ๔.๒ มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 
  ประธานรายงานมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ๑) รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ 
  ๒) รับทราบรายงานการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ – ๑๙/๒๕๖๑ 
  ๓) รับทราบรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ วันที่  
๓๑ มกราคม ๒๕๖๒  
  ๔) รับทราบการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
  ๕) รับทราบผลการรายงานตัวของนักศึกษา รอบที่ ๑ (TCAS # 1) จ านวน ๑,๖๖๒ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๔๑ ของแผนรับนักศึกษาทั้งหมดจ านวน ๔,๐๒๐ คน 
  ทั้งนี้ ประธานมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนส่งข้อมูลจ านวนรับ
นักศึกษาให้คณบดีทุกคณะเพ่ือแจ้งสาขาวิชาทราบ 
  ๖) รับทราบก าหนดจัด NPRU : OPEN HOUSE 2019 “ราชภัฏนครปฐมวิชาการ 
สรรสร้างนวัตกรรมบัณฑิตนักปฏิบัติ” ในระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏนครปฐม  
  ๗) ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการน าส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงิน พ.ศ. .... ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ให้น าเสนออธิการบดีลงนามประกาศต่อไป 
  ๘) ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการซื้อและ
การจ้างจากเงินรายได้ พ.ศ. .... ตามท่ีเสนอ 
  ทั้งนี้ ให้น าเสนอคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย และสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาตามล าดับต่อไป 
  ๙) ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การเช่ารถยนต์โดยสารใช้ในราชการด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
  ทั้งนี้ ให้น าเสนอคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย และสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาตามล าดับต่อไป 
  ๑๐) ให้ความเห็นชอบการต่อสัญญาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่าง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และ ST. Mary’s College, Quezon City ประเทศฟิลิปปินส์ 
  ๑๑) ให้ความเห็นชอบการต่อสัญญาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่าง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และ Universiti Malaysia Perlis ประเทศมาเลเซีย 



๑๒ 
 

  ๑๒) ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยหอพัก
นักศึกษาพยาบาล พ.ศ. .... 
  ทั้งนี้ ให้น าเสนอคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยและสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาตามล าดับต่อไป 
  ๑๓) เห็นชอบในหลักการแผนการเร่งรัดพัฒนาบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ปี ๒๕๖๒ 
และแผน ๕ ปี ทั้งนี้ มอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปียถนอม รองอธิการบดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
และคณะท างานร่างกฎหมาย ร่วมด าเนินการปรับปรุงแก้ไขระเบียบการให้ทุนของมหาวิทยาลัยทั้งหมด 
  ๑๔) เห็นชอบในหลักการขอปรับเกณฑ์ประเมินภาระงานให้สอดคล้องกับบัณฑิต
นักปฏิบัติ ทั้งนี้มอบรองอธิการบดีด้านบริหาร รองอธิการบดีด้านวิชาการ คณบดีทุกคณะ และประธานสภา
คณาจารย์และข้าราชการ ร่วมปรึกษาหารือการทบทวนเกณฑ์การประเมินภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ 
โดยให้น าแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมาประกอบการพิจารณาด้วย 
  ๑๕) ให้ความเห็นชอบโครงการศึกษาดูงาน “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ตามท่ีเสนอ 
  ๑๖) รับทราบการจัดโครงการอบรมระยะสั้นเพ่ือส่งเสริมความรู้และเพ่ิมศักยภาพ
ในการบริหารงานในองค์การภาครัฐและเอกชน รุ่นที่ ๑ โดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดนครปฐม กลุ่มนักธุรกิจและผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดนครปฐม 
(YEC นครปฐม) ในระหว่างเดือนเมษายน – กรกฎาคม ๒๕๖๒ ทุกวันเสาร์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และ 
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. จ านวน ๖๖ ชั่วโมง รวม ๑๑ วัน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 
  ๑๗) รับทราบรายงานผลการรายงานตัวนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม รอบที่ ๑ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน ๑๒๐ คน  มา
รายงานตัวจ านวน ๘๙ คน เรียกเพ่ิมจ านวน ๓๑ คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จ านวน ๑๒๐ คน  
มารายงานตัวจ านวน  ๑๐๕ คน เรียกเพ่ิมจ านวน ๑๕ คน และโรงเรียนสาธิตจะรายงานตัวรอบที่ ๒      
ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. 
  นอกจากนี้ อาจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา รายงานมติการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ให้ที่ประชุมทราบ 
โดยมสีาระส าคัญดังนี้ 
  ๑) ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ ส านัก สถาบัน พ.ศ. .... โดยให้ปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
  ทั้งนี้ ให้น าเสนอคณะท างานร่างกฎหมาย คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภา
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามล าดับ 



๑๓ 
 

  ๒) รับทราบรายงานผลการด าเนินการจัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจาก
ประเทศศรีลังกา ในระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมปิ่นเกลียว อาคารศูนย์ภาษา 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม  การจัดพิธีกางธงฉัพพรรณรังสี (ธงพระพุทธศาสนาสากล) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
เพ่ือถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ 
และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ เมื่อวันที่ 
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  และการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๙ “ทวารวดี : วิถีถิ่น วิถีธรรม น าภูมิปัญญาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ในระหว่าง
วันที่ ๑๒ – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ อาคารสิริวรปัญญา    

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๔.๕ แจ้งรายชื่อประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครชุดใหม่ 
  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายชื่อประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครชุดใหม่ดังนี้ 
   ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล พรหมหล้าวรรณ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 ๒) นายสุนทร  เหรียญจื้อ รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนที่ ๑ 
 ๓) นายธวัชชัย  ชาติต านาญ รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนที่ ๒ 
 ๔) นาวสาวรติมากานต์ ห้วยหงส์ทอง เลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑ การแบ่งส่วนงานรับผิดชอบในสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
  ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาการแบ่งส่วนงานรับผิดชอบในสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ดังนี้ 
  ๑) คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย  
  มีหน้าที่  ๑.๑) กลั่นกรอง เสนอข้อคิดเห็นต่อร่าง ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
ประกาศ ที่จะน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
    ๑.๒) พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของคณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร และ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย และน าเสนอคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการเพ่ือพิจารณา
ด าเนินการ 
    ๑.๓) ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือแสวงหาแนวทางปูองกันปัญหา อันเกิดจาก
การบริหารจัดการ 



๑๔ 
 

    ๑.๔) พิจารณา และให้ข้อเสนอแนะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพิทักษ์
สิทธิคณาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากร ตลอดจนผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
  ๒) คณะอนุกรรมการฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
  มีหน้าที่  ๒.๑) ออกแบบส ารวจ จัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์แบบสอบถาม และ
น าเสนอต่อที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรในองค์กร 
และหรือจัดท าการประชาพิจารณ์ในประเด็นที่ส าคัญต่อองค์กร เพ่ือประมวลผลและน าเสนอต่อที่ประชุม
สภาคณาจารย์และข้าราชการ 
    ๒.๒) หน้าที่ อ่ืน ๆ ตามที่กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มอบหมาย 
  ๓) คณะอนุกรรมการฝ่ายบุคคล 
  มีหน้าที่ ๓.๑) รับเรื่องราวร้องทุกข์จากคณาจารย์และข้าราชการ บุคลากร และ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย และน าเสนอต่อคณะอนุกรรมการฝุายกฎหมายเพื่อพิจารณา 
    ๓.๒) ประสานงานกับบุคคล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือการปูองกัน 
แก้ไขปัญหาที่อาจเกดิขึ้น และส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
    ๓.๓) หน้าที่ อ่ืน ๆ ตามที่กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มอบหมาย 
  ๔) คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
  มีหน้าที่  ๔.๑) ผลิตจดหมายข่าว และสื่อประชาสัมพันธ์อ่ืน ๆ ของกรรมการสภา
คณาจารย์และข้าราชการ 
    ๔.๒) แจ้งสรุปผลการประชุมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการต่อ
ประชาคมทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย ผ่านสื่อทางจดหมายข่าว เว็บไซต์ของกรรมการสภา
คณาจารย์และข้าราชการ 
    ๔.๓) หน้าที่ อ่ืน ๆ ตามที่กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มอบหมาย 
 ในการนี้ ที่ประชุมมีความเห็นให้มอบหมายผู้รับผิดชอบด าเนินการในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 
โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ส่วนการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการให้แต่งตั้งตามพันธกิจที่มหาวิทยาลัย
มอบหมายหรือด าเนินการเฉพาะกิจ    

มติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบส่วนงานรับผิดชอบในสภาคณาจารย์และข้าราชการ ดังนี้ 
 ๑) ผู้รับผิดชอบฝุายกฎหมาย คือ อาจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา 
 ๒) ผู้รับผิดชอบฝุายกิจการพิเศษ คือ อาจารย์ ดร.ธีรวุธ ธาดาตันติโชค 



๑๕ 
 

 ๓) ผู้รับผิดชอบฝุายบุคคล ได้แก่ อาจารย์ ดร.นันท์นภัส นิยมทรัพย์ อาจารย์ ดร.หรรษา 
คล้ายจันทร์พงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อวยไชย อินทรสมบัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์ 
อาจารย์ ดร.พิบูลย์ มังกร และนางศรีสุดา มีอยู่เต็ม 
 ๔) ผู้รับผิดชอบฝุายประชาสัมพันธ์ ได้แก่ อาจารย์ ดร.ณัฐพัชญ์ ศรีราจันทร์ และอาจารย์ 
ดร.ณัฐวรรณ พุ่มดียิ่ง  

 ๕.๒ การก าหนดโรงเรียนส าหรับฝึกสอนของนักศึกษาสาขาวิชาชีพครู 
  อาจารย์ ดร.ธีรวุธ ธาดาตันติโชค แจ้งว่านักศึกษาสาขาวิชาชีพครูบางรายมีความ
ประสงค์ที่จะไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่โรงเรียนในพ้ืนที่ภูมิล าเนาของตนเอง เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่าย
ของครอบครัว แต่เนื่องจากคณะครุศาสตร์ก าหนดแนวปฏิบัติการก าหนดพ้ืนที่หรือระยะทางของการเลือก
โรงเรียนหรือหน่วยฝึกเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยให้นักศึกษาเลือกโรงเรียนภายในเขตพ้ืนที่
จังหวัดนครปฐมก่อนเป็นอันดับแรก คณะครุศาสตร์ได้จัดท าฐานข้อมูลให้นักศึกษาเลือกโรงเรียนโดย
แบ่งเป็นเขตจังหวัดนครปฐม และเขตพ้ืนที่จังหวัดใกล้เคียง กรณีที่นักศึกษาเลือกโรงเรียนหรือหน่วยฝึกที่
ระยะทางไกลกว่าที่คณะหรือมหาวิทยาลัยก าหนดให้สาขาวิชาเป็นผู้พิจารณาเป็นราย ๆ แต่อาจารย์นิเทศ
สาขาวิชาเอกไม่ไปนิเทศนักศึกษาตามโรงเรียนหรือหน่วยฝึกที่นักศึกษาเลือก ในการนี้ ขอเสนอที่ประชุม
พิจารณาให้มหาวิทยาลัยทบทวนแนวปฏิบัติการก าหนดโรงเรียนส าหรับฝึกสอนของนักศึกษาสาขาวิชาชีพครู
และการนิเทศนักศึกษา  

มติที่ประชุม มอบอาจารย์ ดร.ธีรวุธ ธาดาตันติโชค ส ารวจข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจาก
นักศึกษาสาขาวิชาชีพครู และหาข้อมูลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาชีพครูเพ่ิมเติม ทั้งนี้ 
ให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 ๕.๓ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 
  อาจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา เสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
  ข้อ ๓  ให้ยกเลิกข้อ ๑๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยว่าด้วย
สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ ๑๕  ประธานและกรรมการมีวาระด ารงต าแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รับ
เลือกตั้งอีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ 
  นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระในวรรคหนึ่งแล้ว ประธานและกรรมการอาจพ้น
จากต าแหน่งเมื่อ 

  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง 



๑๖ 
 

  (๔) ศาลมคี าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
  (๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (๖) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  (๗) พ้นจากการเป็นคณาจารย์ประจ าหรือข้าราชการในสังกัดมหาวิทยาลัย 
  (๘) สภาคณาจารย์และข้าราชการโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จ านวนกรรมการเท่าที่มีอยู่ มีมติให้ออก เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่องต่อหน้าที่ หรือหย่อน
ความสามารถ 
  (๙) ขาดการประชุมติดต่อกันสามครั้งโดยไม่แจ้งให้ประธานทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
  (๑๐) ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร 
  (๑๑) ถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการตามข้อ ๒๒  
  (๑๒) ขาดคุณสมบัติของการเป็นประธาน หรือกรรมการ 
  กรณีที่ประธานกรรมการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งประธาน
กรรมการให้รองประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน” 
  ข้อ ๔  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอ านาจออกประกาศหรือ
ค าสั่งเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 
  ในกรณีที่มีปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจ
ตีความวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด 

มติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ทั้งนี้ ให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุม
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒  

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๖.๑ ประธานแจ้งก าหนดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒        
ในวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชั้น ๕ อาคาร         
เฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

เลิกประชุม เวลา ๑๔.๕๒ น.  
 

 
 นางกฤติมา ธณศักดิ์กุล อาจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา  
 ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 


