
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
ครั้งที่  ๔/๒๕๖๑ 

วันพฤหัสบดีที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
ณ  ห้องสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
 ๑. อาจารย์ไพโรจน์ ร่มบารม ี ประธานกรรมการ 
 ๒. อาจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา กรรมการ 
 ๓. อาจารย์ ดร.หรรษา คล้ายจันทร์พงษ ์ กรรมการ 
 ๔. อาจารย์ ดร.ธีรวุธ ธาดาตันติโชค กรรมการ 
 ๕. อาจารย์ ดร.นันท์นภัส นิยมทรัพย์ กรรมการ 
 ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ ์ กรรมการ 
 ๗. อาจารย์ พันจ่าเอกหญิง สีนวล รัตนวิจิตร กรรมการ 
 ๘. อาจารย์อวยไชย อินทรสมบัติ กรรมการ 
 ๙. นางอารีรัตน์ บุตรแก้ว กรรมการ 
 ๑๐. นางศรีสุดา มีอยู่เต็ม กรรมการ 
 ๑๑ อาจารย์ยศพรธ์ วรรชนะ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๒. นางภัทรานิษฐ์ บุญรักษาศิริพงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑. อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ กรรมการ ติดราชการ 
 ๒. อาจารย์ณัฐวรรธน์ สถิราวิวัฒน์ กรรมการ ติดราชการ 

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 

 ประธานกล่าวเปิดประชุม  และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประชุมแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ๑. รับทราบมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีสาระส าคัญดังนี้  
   ๑) การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ จะใช้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นเวทีในการหารือร่วมกันเพ่ือก าหนด
แนวทางในการด าเนินงานและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และจะแต่งตั้งที่ปรึกษาอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี 
เพ่ือช่วยขับเคลื่อนให้การด าเนินงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและตอบโจทย์
ยุทธศาสตร์ และจะประชุมคณาจารย์ทั้งมหาวิทยาลัยเพ่ือชี้แจงนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย ในช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 



๒ 
 

  ๒) พลอากาศเอก ภักดี  แสงชูโต พบอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง ๓๘ แห่ง ใน
การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ ๑(๑๔๑)/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ 
ห้องประชุกาเหลา ชั้น ๒ โรงแรมสวนดุสิตเพลส กรุงเทพมหานคร เพ่ือแจ้งรายละเอียดเรื่องพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
   ๒.๑ การพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว           
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาพระราชทานปริญญาบัตรให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏต่อไป 
   ๒.๒ ผลการแข่งขันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้ง ๔ กลุ่ม มีผลการแข่งขันดังนี้ 
       (๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 
    (๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
    (๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคกลาง และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
    (๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคใต้ 
   ๒.๓ ก าหนดการพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจ าปี   
พ.ศ. ๒๕๖๑ คาดว่าจะมีข้ึนในช่วงเดือนสิงหาคม และเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ 
  ๓) มหาวิทยาลัยจะด าเนินการปรับเปลี่ยนหน้าที่การปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน เพ่ือปรับแผนงานให้สอดคล้องกับการท างานด้านยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย และก ากับดูแลการด าเนินงานของส านักงานคณะต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมากขึ้น 
  ๔) การโยกย้ายและปรับเปลี่ยนหน้าที่การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนสังกัด
ส านักงานอธิการบดีเพ่ือมาช่วยราชการที่งานบริหารงานบุคคล และงานพัสดุ จ านวน ๓ ราย 
  ๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปียถนอม ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ๖) รายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ครั้งที่ ๕/ ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ๗) การติดตามความก้าวหน้าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
๑๘/๒๕๕๙ – ๔/๒๕๖๑ 
 ๘) การเลื่อนวันเสด็จพระราชด าเนินเปิดอาคาร “สิริวรปัญญา” ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ช่วงเช้า นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
แต่งตั้งคณะท างาน โดยมอบผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปียถนอม ด าเนินการ พร้อมกันนี้จะถือโอกาสจัดงาน
เนื่องโอกาสครบรอบ ๘๒ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมไปในคราวเดียวกันเพ่ือความเป็นสิริมงคล 
 ๙) การประชุมองคมนตรีด้านการศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น ๓ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ๑ ในการน้อมน าพระราโชบาย
ด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถ่ายทอดสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏ 



๓ 
 

 ๑๐) รายงานการใช้จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาส ๒ ณ วันที่ ๓๑ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ๑๑) ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ๑๒) รายงานจ านวนนักศึกษาสมัครและรายงานตัว ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบที่ ๑ - ๒ 
ดังนี้ 
  รอบท่ี ๑  จ านวน ๑,๗๐๒ คน 
   รอบท่ี ๒ จ านวน   ๑,๐๖๓ คน 
  รวมทั้งสิ้น จ านวน ๒,๗๖๕ คน 
  คิดเป็นร้อยละ (เทียบกับแผน)  ๖๒.๐๐  คน 
  จ านวนประกาศรับเพ่ิม จ านวน ๑,๗๒๐ คน 
 ๑๓) รายงานข้อมูลหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ผ่านการรับรองจาก 
สกอ. ก.ค.ศ. ก.พ. และสภาวิชาชีพ 
 ๑๔) ปฏิทินการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ๑๕) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การท างานเป็นทีม และส่งเสริมด้านการอนุรักษ์
พลังงาน เพ่ือพัฒนาศักยภาพองค์กร (Go Team & Go Green) ณ โบนันซ่า เขาใหญ่ อ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา โดยแบ่งการอบรมออกเป็น ๒ รุ่น ดังนี้ 
  รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม – ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ในการนี้ ขอความอนุเคราะห์หัวหน้าหน่วยงานแบ่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรม
เป็น ๒ รุ่น เพ่ือให้หน่วยงานมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ประจ าหน่วยงาน 
 ๑๖) รายงานผลกิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม สานสัมพันธ์ไทย – ศรีลังกา 
 ๑๗) การจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้หัวข้อ 
“สุขสันต์ปีใหม่ไทย ส่งเสริมประเพณีไทย สืบสานความเป็นไทยให้ยั่งยืน” ในวันจันทร์ที่ ๙ เมษายน พ.ศ. 
๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศาลาเฟื่องฟ้ารมณีย์ และหลังอาคารเรียนเอ ๑  
 ๑๘) เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .......... 
  ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ ดังนี้ 
  (๑) ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือทบทวนรายละเอียดการให้เงินเดือน
บุคลากรสูงกว่าเงินเดือนขั้นสูงของต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งอยู่เดิมให้มีความรอบคอบ ชัดเจน โดยให้สภาคณาจารย์
และข้าราชการร่วมพิจารณาด้วย และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
อีกครั้ง ก่อนน าเสนอคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
  (๒) ควรศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยและบริบทโดยรอบประกอบการ
พิจารณาเพ่ือหาโมเดลที่เหมาะสม พอดี และควรจะเป็นโดยงบประมาณที่จะน ามาใช้ในการด าเนินการใน
ระยะยาวต้องมีความสัมพันธ์กับรายได้ที่มหาวิทยาลัยจะได้รับในอนาคตข้างหน้าด้วย 



๔ 
 

 ๑๙) เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาตรีของนักศึกษาปกติ และนักศึกษา กศ.พป. (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. .......... ตามที่เสนอ 
โดยไม่มีการแก้ไข 
  ทั้งนี้ ให้น าเสนอคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย และสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามล าดับต่อไป 
 ๒๐) เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียม
การศึกษาภาคปกติที่เรียนในภาคฤดูร้อน พ.ศ. .......... ตามที่เสนอ โดยไม่มีการแก้ไข 

 ทั้งนี้  ให้น าเสนอคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย และสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตามล าดับต่อไป 

 ๒๑) เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากร พ.ศ. ........ ตามที่เสนอ โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ ดังนี้ 
  (๑) ให้ระบุประเภทงบประมาณที่จะใช้ในการจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรให้ชัดเจนว่า
เป็นงบประมาณจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เนื่องจากเป็นการจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรที่นอกเหนือจากที่
ระเบียบกระทรวงการคลังจ่าย 
  (๒) ปรับรวมข้อความในข้อ ๗.๒ (๑) (ก) และ (ข) เข้าด้วยกัน เนื่องจากมีอัตราการ
จ่ายค่าตอบแทนวิทยากรในอัตราเดียวกัน โดยแก้ไขข้อความเป็น “ส าหรับการฝึกอบรมนักศึกษา นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และ/หรือบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย ให้จ่ายค่าตอบแทน
วิทยากรไม่เกินชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท” 
  (๓) แก้ไขข้อความในข้อ ๘ (๓) จาก “ประธานสาขา ผู้อ านวยการกอง หัวหน้า
ส านักงาน ผู้อ านวยการ หรือเทียบเท่า เป็นกรรมการ” เป็น “ประธานสาขา หรือผู้อ านวยการกอง หรือหัวหน้า
ส านักงานผู้อ านวยการ หรือเทียบเท่า เป็นกรรมการ” 
  (๔) ปรับรวมข้อความในข้อ ๘ และข้อ ๙ เข้าด้วยกัน 
  (๕) ให้ระบุการยกเว้นการจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ วิทยากร ด้านการแพทย์
พยาบาลและสาธารณสุข ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของคณะพยาบาลศาสตร์
จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงประกาศด้วย เพ่ือไม่ให้เกิดความขัดแย้งกัน 
  (๖) ให้ระบุเกณฑ์ในการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรเพ่ิมเติมลงในประกาศ
เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรเกินอัตราใช้ประกอบการพิจารณา 
       ในการนี้ ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินการเพ่ิมเติม ดังนี้ 
  ๑) หน่วยงานควรระบุค่าตอบแทนวิทยากรที่ชัดเจนเมื่อจัดท าโครงการเพ่ือ
เสนอขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
  ๒) การจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรขอให้พิจารณาถึงความเหมาะสม และคุ้มค่า 
เป็นหลัก 
  ทั้งนี้ มอบนิติกรประสานผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีเพ่ือปรับปรุงแก้ไข
ให้มีความชัดเจนอีกครั้ง และน าเสนอคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
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 ๒๒) เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัย พ.ศ. .......... และน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๓/๒๕๖๑ 
  ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ จ านวน ๑๔ หน้า เพ่ือรับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ๓/๒๕๖๑           
เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยมีข้อแก้ไข หน้า ๖ ตัดข้อความในระเบียบวาระที่ ๓.๑ ข้อ ๒ จาก “รับทราบ
การสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดชในมหาวิทยาลัยราชภัฏ        
ทั่วประเทศ” เป็น “รับทราบการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ” 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
  ๓.๑   รายงานความคืบหน้าตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 
         ประธานรายงานความคืบหน้าตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ          
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้  
เรื่องที่ มติที่ประชุม การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑ มอบสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ด าเนินการส่งการ์ดอวยพรวันเกิดให้กับ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
แทนอธิการบดี 

ที่ประชุมเห็นชอบให้ท าการ์ด
อิเล็กทรอนิกส์ส่งถึงบุคลากร
ทาง อี เมล์ ส่ วนบุ คคลของ       
ทุกท่าน 

ประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ 

๒ รับทราบการสร้ างพระบรมราชา      
นุสาวรีย์พระบามสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ขนาด ๑.๕ เท่า โดยมอบ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ด าเนินการและให้ไปศึกษารูปแบบ
พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่  ๙ 
บริเวณด้านหน้าศาลาสหทัยสมาคม 
กรุงเทพมหานคร 
 

เสนอที่ ประชุมพิจารณาใน           
การประชุมครั้งที่  ๓/๒๕๖๑ 
วั นที่  ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑ 

ประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ 
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เรื่องที่ มติที่ประชุม การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๓ มอบอาจารย์ ดร.หรรษา คล้ายจันทร์พงษ์ 

ประสานขอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์จากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา 

ด าเนินการแล้ว โดยได้ไปศึกษา
ดูงานสหกรณ์เครดิตยู เนี่ยน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ 

อาจารย์ ดร.หรรษา 
คล้ายจันทร์พงษ์ 

๔ เห็นชอบมอบประธานน าข้อมูลผลการ
ตรวจสุขภาพประจ าปี  ๒๕๖๐ของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาหาแนวทาง
สร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

อยู่ระหว่างด าเนินการ ประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ 

มติที่ประชุม  รับทราบรายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ๔.๑  มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ และครั้งที่ 
๔/๒๕๖๑ 
  ประธานแจ้งมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑        
เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม              
สภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ให้ที่ประชุมทราบ  
  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เม่ือวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
  ๑. รับทราบผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ 
  ๒. รับทราบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ถึงครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
  ๓. รับทราบการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว       
ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตามประกาศ
ส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ 
  ๔. แต่งตั้งรองอธิการบดี จ านวน ๕ คน ดังนี้ 
     ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย  เปียถนอม   ก ากับดูแลด้านบริหาร 
     ๒) อาจารย์ชัยยุธ  มณีรัตน์     ก ากับดูแลด้านวิชาการ 
     ๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล   มรรควิบูลย์ชัย  ก ากับดูแลด้านยุทธศาสตร์ 
               และงบประมาณ  
   ๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์การุณย์  ด่านประดิษฐ์   ก ากับดูแลด้านพัฒนานักศึกษา 
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   ๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรศักดิ์  อาลัย       ก ากับดูแลด้านวิจัยและนวัตกรรม 
       ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ 
  ๕. แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล มรรควิบูลย์ชัย เป็นเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ 
  ๖. ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งนายหมวดตรี เอกพันธุ์ คุปตวัช เป็นกรรมการบริหาร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (แทนต าแหน่งที่ว่าง) 
  ๗. ให้ความเห็นชอบโครงการเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและประธานสาขาวิชา          
ณ ประเทศไต้หวัน 
  ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เม่ือวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
  ๑. รับทราบผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ 
  ๒. รับทราบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ถึงครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 
  ๓. รับทราบผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
(แทนต าแหน่งที่ว่าง) คือ อาจารย์ชัยยุธ มณีรัตน์ 
  ๔. รับทราบคู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
  ๕. รับทราบรายงานการใช้เงินประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาส ๒ 
  ๖. รับทราบแนวทางในการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก ตามหนังสือส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๙๑(๒)/ว ๓๔๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ 
     ทั้งนี้ มอบสภาวิชาการและมหาวิทยาลัยก ากับหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานและรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 
  ๗. อนุมัติให้ปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าเดือนมีนาคม-  
เมษายน ๒๕๖๑ จ านวน ๑,๒๓๕ คน ดังนี้ 

หลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

รวม 
ภาคปกติ กศ.พป. 

ครุศาสตรบัณฑิต 
วิทยาศาสตรบัณฑิต  
ศิลปศาสตรบัณฑิต 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 
บัญชีบัณฑิต 

๙๓๘ 
๑๙ 
๔๔ 
๔๖ 
๔ 

- 
๑๗ 
๑ 

๕๒ 
๒ 

๙๓๘ 
๓๖ 
๔๕ 
๙๘ 
๖ 
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หลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

รวม 
ภาคปกติ กศ.พป. 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
นิติศาสตรบัณฑิต 
นิเทศศาสตรบัณฑิต 
ศิลปะกรรมศาสตรบัณฑิต 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

๔ 
๓ 
๑ 
๙ 

๑๖ 
๕๘ 

๑๖ 
- 
๒ 
๓ 
- 
- 

๒๐ 
๓ 
๓ 

๑๒ 
๑๖ 
๕๘ 

รวม ๑,๑๔๒ ๙๓ ๑,๒๓๕ 
  ๘. อนุมัติให้ปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิต 
จ านวน ๕ คน ดังนี้ 
    ๑) ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จ านวน ๑ คน 
    ๒) ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ จ านวน ๑ คน 
    ๓) ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จ านวน ๓ คน 
  ๙. อนุมัติแผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
(เพ่ิมเติม) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ จ านวน ๑๐ คน 
  ๑๐. อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
จ านวน ๔ หลักสูตร ดังนี้ 
   ๑) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจศึกษา (๕ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรเดิม อาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ หมายเหตุ 
๑. อาจารย์ ดร.อริสรา  ธานีรณานนท์ ผศ.ดร.เยาวภา  บัวเวช อาจารย์ ดร.อริสรา ธานีรณานนท ์

ลาออกจากการเป็นพนักงาน 
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

๒. อาจารย์ ดร.ภัธรภร  ปุยสุวรรณ อาจารย์ ดร.ภัธรภร  ปุยสุวรรณ 
(เพ่ิมคุณวุฒิ บธ.ม. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

อาจารย์ ดร.ภัธรภร ปุยสุวรรณ 
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
เพ่ิมเติม หลักสูตรบริหารธุรกิจ
สาขาวิ ชาบริ หารธุ รกิ จ จาก
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
  ๒) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรเดิม อาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ หมายเหตุ 
อาจารย์อัฎศณี  เพียรเจริญวงศ ์ อาจารย์ ดร.ณัฐชามญฑ์ ศรีจ าเริญรัตนา อาจารย์อัฎศณี เพียรเจริญวงศ ์

ลาศึกษาต่อปริญญาเอกแบบ        
เต็มเวลา 



๙ 
 

  ๓) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๗) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรเดิม อาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ หมายเหตุ 
ผศ.ดร.โยธิน  ศรีโสภา อาจารย์ ดร.อรพรรณ  ตู้จินดา ผศ.ดร.โยธิน  ศรีโสภา 

หมดสัญญาจ้าง 
 

  ๔) ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเดิม อาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ หมายเหตุ 

อาจารย์ ดร.ดวงดาว  รุ่งเจริญเกียรติ 
(ชื่อเดิม: ธิติรัตน์ รุ่งเจริญเกียรติ) 

อาจารย์ ดร.บุญสม  ทับสาย อาจารย์ ดร.ดวงดาว รุ่งเจริญเกียรติ 
ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐) 

  ๑๑. อนุมัติให้คงเหลืออาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓) จนกว่านักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา หรือพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา จ านวน ๒ คน คือ 
   ๑) อาจารย์ ดร.มนูญ   จันทร์สมบูรณ ์
   ๒) อาจารย์ ดร.รุ่งนภา   เพ่งรุ่งเรืองวงษ ์
   ทั้งนี้ ให้ด าเนินการแจ้งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
รับทราบต่อไป 
  ๑๒. ให้ความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่ าด้วยการแต่งตั้ง             
ที่ปรึกษาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
  ๑๓. เลือกนายกิตติศักดิ์ เมธาทัศน์ชวลิต เป็นประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ที่ปรึกษาอธิการบดี 
  ๑๔. ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง อัตราเบี้ยประชุม
กรรมการและค่าใช้จ่ายอ่ืน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๑๕. แต่งตั้งอาจารย์กิตติพงษ์ ภู่พัฒน์วิบูลย์ เป็นกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ 
(แทนต าแหน่งที่ว่าง) 
  ๑๖. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
   ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี  ประธานกรรมการ 
   ๒) นายโอภาส   เขียววิชัย กรรมการ 
   ๓) นายแพทย์พินิจ  หิรัญโชต ิ กรรมการ 
   ๔) นายขจร   จิตสุขุมมงคล กรรมการ 



๑๐ 
 

   ๕) นายชนภัทร  วินยวัฒน์ กรรมการ 
   ๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปียถนอม กรรมการ 
   ๗) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล มรรควิบูลย์ชัย กรรมการ 
   ๘) อาจารย์นเรศ  ชูดวง  กรรมการ 
   ๙) อาจารย์ธีรศักดิ์  ลีละพัฒนา กรรมการ 
   ๑๐) นางศิริพร   โรจน์พิทักษ์กุล กรรมการ 
   ๑๑) นางสาวโสภิตา  พูนศรี  กรรมการและเลขานุการ 
   ๑๒) นางสาวนภาลัย  จิตรบุรุษ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   ๑๓) นางสาวอภิญญา  วิจิตต์โภคิน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๑๗. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
   ๑) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ประธานกรรมการ 
   ๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท  ชุนดี  กรรมการ 
   ๓) นายโอกาส   เขียววิชัย กรรมการ 
   ๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปียถนอม กรรมการ 
   ๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล  มรรควิบูลย์ชัย กรรมการ 
   ๖) อาจารย์ชัยยุธ  มณีรัตน์  กรรมการ 
   ๗) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  กรรมการ 
    ๘) รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์นาภ นาภวรานันต์  กรรมการ 
    ๙) อาจารย์พรรณระพี  บุญเปลี่ยน กรรมการ 
    ๑๐) คณบดีคณะครุศาสตร์   กรรมการ 
    ๑๑) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 
    ๑๒) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 
    ๑๓) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  กรรมการ 
    ๑๔) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์   กรรมการ 
    ๑๕) รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ ปริสุทธกุล กรรมการ 
    ๑๖) อาจารย์ญาณภัทร  ยอดแก้ว  กรรมการ 
    ๑๗) ผู้อ านวยการกองกลาง   กรรมการ 
    ๑๘) หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล  กรรมการ 
    ๑๙) นางสาวโสภิตา  พูนศรี  กรรมการ 
  ๑๘. ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์
ประจ าคณะดังนี้ 
    ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญญาภา ยืนยาว กรรมการ 
    ๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพร ตันณีกุล กรรมการ 
    ๓) รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์นาถ นาถวรานันต์  กรรมการ 
    ๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ กรรมการ 



๑๑ 
 

    ๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์สุภาว์ จันทนะโสตถิ์  กรรมการ 
  ๑๙. เลือกกรรมการสภาวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ดังนี้ 

    ๑) รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย  แก้วเกื้อกูล  คณะครุศาสตร์ 
    ๒) รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์  สังข์รักษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    ๓) ศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ  จะวะสิต  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    ๔) รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน  อิงคพัฒนากุล  คณะวิทยาการจัดการ 
    ๕) รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู  พุกบุญมี  คณะพยาบาลศาสตร์ 
    ทั้งนี้ มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการทาบทาม 
  ๒๐. มอบคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ พิจารณาทบทวนผล       

การพิจารณาผลงานทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ และเสนอความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม  รับทราบมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑             
เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  ๕.๑   การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
    ในคราวการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการไปศึกษาดูงานสหกรณ์เครดิตยูเนียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วนั้น  
   จากการไปศึกษาดูงานการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของสหกรณ์เครดิตยูเนียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ทราบขั้นตอน รายละเอียด และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพ่ือเป็น
แนวทางในการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมต่อไป 
   ในการนี้ ที่ประชุมเห็นว่าเพ่ือให้การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจั ดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยให้มีอ านาจหน้าที่ จัดท าร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วย
การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๑ และด าเนินการขอจดทะเบียน
จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดตั้งสหกรณ์ 
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ดังนี้ 
   ๑. อาจารย์ไพโรจน์ ร่มบารม ี ประธานอนุกรรมการ 
   ๒. อาจารย์ ดร.ธีรวุธ ธาดาตันติโชค รองประธานอนุกรรมการ 
   ๓. อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ อนุกรรมการ 
   ๔. อาจารย์ ดร.นันท์นภัส นิยมทรัพย์ อนุกรรมการ 
   ๕. อาจารย์ณัฐวรรธน์ สถิราวิวัฒน์ อนุกรรมการ 
   ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์  จันทนะโสตถิ์  อนุกรรมการ 



๑๒ 
 

   ๗. อาจารย์ พันจ่าเอกหญิง สีนวล รัตนวิจิตร อนุกรรมการ 
   ๘. อาจารย์อวยไชย อินทรสมบัติ อนุกรรมการ 
   ๙. อาจารย์ยศพรธ์ วรรชนะ อนุกรรมการ 
   ๑๐. นางศรีสุดา มีอยู่เต็ม อนุกรรมการ 
   ๑๑. นางอารีรัตน์ บุตรแก้ว อนุกรรมการ 
   ๑๒. อาจารย์ ดร.หรรษา คล้ายจันทร์พงษ ์ อนุกรรมการและเลขานุการ 
   ๑๓. อาจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  ๕.๒   การศึกษาความจ าเป็นในการสร้างองค์กรผาสุกของบุคลากรมหาวิทยาลัย        
ราชภัฏนครปฐม 
   ประธานแจ้งว่า ในคราวประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ การศึกษาความจ าเป็นในการสร้าง
องค์กรผาสุกของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
   ๑. เพ่ือศึกษาสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่คาดหวังในการสร้างองค์กรผาสุกของ
บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
   ๒. เพ่ือล าดับความต้องการจ าเป็นในการสร้างองค์กรผาสุกของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม 
   ในการนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการศึกษาความจ าเป็นในการสร้างองค์กรผาสุก
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มติที่ประชุม  เห็นชอบการศึกษาความจ าเป็นในการสร้างองค์กรผาสุกของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม โดยมอบประธานน าหารืออธิการบดี 

  ๕.๓   โครงการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
   ประธานแจ้งว่า ในคราวประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดท าโครงการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
   ๑. เพ่ือให้บุคลากรมีทักษะการสื่อสาร และมีการท างานเป็นทีม 
   ๒. เพ่ือให้บุคลากรมีจิตส านึกที่ดีต่อหน้าที่ และมีความรับผิดชอบตามบทบาทของ
ตนเองเพ่ือพร้อมปฏิบัติงานอย่างเต็มใจและมีความสุข 
   ในการนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาโครงการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม  
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบโครงการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยมอบอาจารย์ 
พันจ่าเอกหญิง สีนวล รัตนวิจิตร จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา 



๑๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
  ๖.๑   ประธานแจ้งก าหนดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑            
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

 
เลิกประชุม   เวลา  ๑๑.๕๕  น. 
 
 
 นางภัทรานิษฐ์  บุญรักษาศิริพงษ์   อาจารย์ยศพรธ์  วรรชนะ 
       ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


