
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
ครั้งที่  ๖/๒๕๖๑ 

วันพฤหัสบดีที่  ๒๘  มิถุนายน พ.ศ.  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
 ๑. อาจารย์ไพโรจน์ ร่มบารม ี ประธานกรรมการ 
 ๒. อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ รองประธานกรรมการ 
 ๓. อาจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา กรรมการ 
 ๔. อาจารย์อวยไชย อินทรสมบัติ กรรมการ 
 ๕. อาจารย์ ดร.ธีรวุธ ธาดาตันติโชค กรรมการ 
 ๖. อาจารย์ ดร.นันท์นภัส นิยมทรัพย์ กรรมการ 
 ๗. อาจารย์ณัฐวรรธน์ สถิราวิวัฒน์ กรรมการ 
 ๘. นางอารีรัตน์ บุตรแก้ว กรรมการ 
 ๙. นางศรีสุดา มีอยู่เต็ม กรรมการ 
 ๑๐. อาจารย์ยศพรธ์ วรรชนะ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๑. นางภัทรานิษฐ์ บุญรักษาศิริพงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑. อาจารย์ ดร.หรรษา คล้ายจันทร์พงษ ์ กรรมการ ติดราชการ 
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ ์ กรรมการ ติดราชการ 
 ๓.  อาจารย์ พันจ่าเอกหญิง สีนวล รัตนวิจิตร กรรมการ ติดราชการ 

เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.๔๐  น. 

 ประธานกล่าวเปิดประชุม  และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้  
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประชุมแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๕/๒๕๖๑ 
  ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๑๓ หน้า เพ่ือรับรองรายงาน       
การประชุม 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ๔/๒๕๖๑           
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมกีารแก้ไข ดังนี้ 

๑. หน้า ๔ ข้อ ๑๖ แก้ไขค าผิด จาก “รูปแบบเข้ม” เป็น “รูปแบบเข็ม”  
๒. หน้า ๘ ข้อ ๑ บรรทัด ๕ แก้ไขค าผิด จาก “จ าน่าย” เป็น “จ าหน่าย” 



๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
  ๓.๑  รายงานความคืบหน้าตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑  
         ประธานรายงานความคืบหน้าตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๕/
๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้  
๑) ด าเนินการแล้ว 
เรื่องที่ ครั้งที่ มติที่ประชุม การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑ ๕/๒๕๖๑ เห็นชอบการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและให้
จั ดประชุ มเพ่ือยกร่ างข้ อบั งคั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วย
การจั ดตั้ ง สหกรณ์ ออมทรั พย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 
๒๕๖๑ 
     โดยมอบอาจารย์ณั ฐวรรณ      
สถิราวิวัฒน์ และอาจารย์ธีรศักดิ์     
ลีละพัฒนา หาข้อมูลเพ่ือจัดท าร่าง
ข้ อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
นครปฐม ว่าด้วยการจัดตั้งสหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือน าเข้าที่
ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้ง
ต่อไป 

น าร่างข้อบังคับฯ เข้าที่
ประชุมคณะกรรมการสภา
คณาจารย์และข้าราชการ 
สมั ยวิ สามัญ ครั้ งที่  ๑/
๒๕๖๑  และครั้ ง ที่  ๒ /
๒๕๖๑  ทั้ ง นี้ ที่ ป ร ะชุ ม
เ ห็ น ช อ บ ใ ห้ แ ก้ ไ ข ร่ า ง
ข้ อบั ง คั บสหกรณ์ ออม
ทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม จ ากัด พ.ศ. ........ 
ตามข้ อเสนอแนะ และ
น าเข้าที่ประชุมพิจารณา
อีกครั้ง  
     ในการนี้  น า เสนอที่
ประชุมพิจารณาในระเบียบ
วาระที่ ๕.๑ 

-ประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ 
-อาจารย์ณัฐวรรธน์  
สถิราวิวัฒน์ 
-อาจารย์ธีรศักดิ์  
ลีละพัฒนา 
 
 

๒) อยู่ระหว่างด าเนินการ 
เรื่องที่ ครั้งที่ มติที่ประชุม การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑ ๓/๒๕๖๑ มอบสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ด าเนินการส่งการ์ดอวยพรวันเกิด
ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมแทนอธิการบดี 

ที่ประชุมเห็นชอบให้ท า
การ์ดอิเล็กทรอนิกส์ส่งถึง
บุคลากรทางอี เมล์ ส่ วน
บุคคลทุกท่าน 
     ทั้ งนี้  มอบประธานน า
หารือที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือมอบ
งานบริหารและทรัพยากร
บุคคลด าเนินการ 

-ประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ 
 



๓ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบรายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ๔.๑  มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑  
  ประธานแจ้งมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑        
เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา    
มหาวชิราลงกรณ ให้ที่ประชุมทราบ โดยสรุปสาระส าคัญไว้ดังนี้ 
  ๑. ผลการด าเนินงานตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 
๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๒. รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/
๒๕๕๗ ถึงครั้งที่ ๔/๒๕๖๑  
  ๓. การโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมแทนต าแหน่งที่ว่างตั้งแต่วันที่ ๑๐ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๔. การแต่งตั้งที่ปรึกษาอธิการบดี ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ 
๑๑๐๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์     ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
             ด้านการผลิตและพัฒนาคร ู
   ๒) นายชนภัทร   วินยวัฒน์    ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 
   ๓) นายนาเคนทร์  ทองไพรวัลย์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 
   ๔) นายอกนิษฐ์   จิตตางกูร     ที่ปรึกษาด้านงานอาคารสถานที่ 
                        และงานพัสด ุ
  ๕. การเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฏหมายอาญาตามหนังสือส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๙๒(๑)๒.๒๒/ว ๗๐๐ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๖. อนุมัติให้ปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีประจ าเดือนพฤษภาคม 
๒๕๖๑ จ านวน ๑๙ คน ดังนี้ 

หลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

รวม 
ภาคปกติ ภาค กศ.พป. 

ครุศาสตรบัณฑิต 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

๑ 
- 
๒ 

- 
๑๖ 
- 

๑ 
๑๖ 
๒ 

รวม ๓ ๑๖ ๑๙ 
   



๔ 
 

  ๗. อนุมัติให้ปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๖ คน ดังนี้ 
      ๑) ปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จ านวน ๑ คน 
     ๒) ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จ านวน ๒ คน 
     ๓) ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ จ านวน ๑ คน 
     ๔) ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จ านวน ๒ คน 
  ๘. อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
จ านวน ๕ หลักสูตร ดังนี้ 
    ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรเดิม อาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ หมายเหตุ 
อาจารย์อภินันท์  จุ่นกรณ์ อาจารย์ ดร.ปริพัส   ศรีสมบูรณ์ อาจารย์อภินันท์  จุ่นกรณ์ 

ย้ า ย ไ ป เ ป็ น อ าจ า ร ย์ ป ร ะ จ า
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
ส า ข า วิ ช า วิ ท ย า ก า ร ข้ อ มู ล 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐) 

อาจารย์ศุภกฤษ  นาคป้อมฉิม อาจารย์สุขสวัสดิ์   แซ่ลิ่ม อาจารย์ศุภกฤษ  นาคป้อมฉิน 
ลาศึกษาต่อแบบเต็มเวลา 

   ๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเดิม อาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ หมายเหตุ 

ผศ.ดร.สุพจน์    เฮงพระพรหม อาจารย์อภินันท์  จุ่นกรณ์ มี ค ว ามต้ องการ ใช้ ศั กยภาพ      
เ พ่ื อพัฒนาหลั กสู ตรในระดั บ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏนครปฐม 

   ๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเดิม อาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ หมายเหตุ 

อาจารย์สุพิชฌาย์   จันทร์เรือง อาจารย์ ดร.อุษณีย์  ภักดีตระกูลวงศ ์ อาจารย์สุพิชฌาย์  จันทร์เรือง 
ลาศึกษาต่อแบบเต็มเวลา 

    
 
 
 
 



๕ 
 

  ๔) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเดิม อาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ หมายเหตุ 

อาจารย์วจินี   อารีรอบ อาจารย์ปัทมพร   กิตติก้อง อาจารย์วจินี   อารีรอบ มีภารกิจ       
ที่จะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรม
ด้ านการพั ฒนานั กศึ กษาและ   
โครงการเกี่ยวกับการติดตามการ    
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
บริการสาธารณสุขของนักศึกษา 

   ๕) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๙)  
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเดิม อาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ หมายเหตุ 

อาจารย์เบญจวรรณ เปล่งข า อาจารย์ ดร.นารีมา แสงวิมาน อาจารย์เบญจวรรณ  เปล่งข า 
ลาศึกษาต่อแบบเต็มเวลา 

  ๙. ให้ความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการแต่งกายของ
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๑๐. รับรองและแต่งตั้งอาจารย์ ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี ให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
   
มติที่ประชุม  รับทราบมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑        
เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ๔.๒  มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ 
  ประธานแจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนครปฐม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา    
มหาวชิราลงกรณ ให้ที่ประชุมทราบ  โดยสรุปสาระส าคัญไว้ดังนี้ 
  ๑. ผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
  ๒. รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๙ – ๖/๒๕๖๑  
  ๓. พระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายอภิชาติ ธรรมโนมัย ด ารง
ต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 



๖ 
 

  ๔. การแต่งตั้งที่ปรึกษาอธิการบดี ดังนี้ 
   ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์     ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
             ด้านการผลิตและพัฒนาคร ู
   ๒) นายชนภัทร   วินยวัฒน์    ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 
   ๓) นายนาเคนทร์  ทองไพรวัลย์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 
   ๔) นายอกนิษฐ์   จิตตางกูร     ที่ปรึกษาด้านงานอาคารสถานที่ 
                        และงานพัสด ุ
  ๕. การแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี ดังนี้ 
   ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวฒัน์  ฉิมะสังคนันท์   ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน 
   ๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชัย โสภา  ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการ
รักษาความปลอดภัย และยานพาหนะ 
   ๓) อาจารย์ ดร.ดารินทร์  โพธิ์ตั้งธรรม ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการ
บริหารงานบุคคล 
  ๖. การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ทั้งนี้ ให้
ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ิมเติม และ
มอบฝ่ายเลขานุการด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งต่อไป 
  ๗. รายงานการใช้จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วันที่  ๒๑ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๘. รายงานการรับจ่ายและฐานะทางการเงิน บัญชีเงินสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๙. รายงานจ านวนนักศึกษาสมัครและรายงานตัว ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบที่ ๓ 
จ านวน ๕๗๕ คน รวม ๓ รอบ จ านวนทั้งสิ้น ๓,๓๔๐ คน 
  ๑๐. การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑) 
จากสภาการพยาบาล 
  ๑๑. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รอบ ๖ เดือน) 
  ๑๒. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รอบ ๖ เดือน) ในระหว่างวันที่ ๒ – ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๑๓. การเข้าส ารวจข้อมูลอุปกรณ์ไฟฟ้าโครงการบริหารจัดการเพ่ือการประหยัด
พลังงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
  ๑๔. รายงานผลการประชุมสัมมนาทางวิชาการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ร่วมกับสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ และสถาบัน
เทคโนโลยีปทุมวัน และการประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) สมัย
สามัญ ประจ าปี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ในวันที่ ๓ -๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมสีชังพาเลส จังหวัดชลบุรี 
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  ๑๕. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยลูกจ้าง
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ........ ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ให้น าเสนอคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภา
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามล าดับต่อไป   
  ๑๖. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการจ่ายเงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพจากกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. ........ ทั้งนี้ มอบ
นิติกรปรับแก้ความในข้อ ๘ ให้สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย และน าเสนอคณะท างานร่างกฎหมาย 
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตามล าดับต่อไป 
  ๑๗. ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติ การป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และมอบหมายให้ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีก ากับติดตามการด าเนินงานให้
เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 
  ๑๘. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องการแบ่ง
ส่วนราชการระดับงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. ......... ตามที่ เสนอ ทั้งนี้  ให้น าเสนอ
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตามล าดับต่อไป 
  ๑๙. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการ
บริหารงานและการด าเนินงานสถาบันภาษา (ฉบับที่  ๓) พ.ศ. ........ ตามที่ เสนอ ทั้งนี้  ให้น าเสนอ
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตามล าดับต่อไป 
  ๒๐. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร พ.ศ. ......... ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ให้น าเสนอคณะอนุกรรมการ
ด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตามล าดับต่อไป 
  ๒๑. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการใช้จ่ายเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ในการ
ด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. ........ ตามที่เสนอ ทั้งนี้ มอบกองพัฒนานักศึกษาด าเนินการ
เสนอประกาศให้อธิการบดีลงนามต่อไป 
  ๒๒. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วย
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งนิติกร พ.ศ. ........ ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ให้น าเสนอคณะอนุกรรมการด้าน
กฎหมายของสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตามล าดับต่อไป 
  ๒๓. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการเข้าพัก
อาศัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. ........ ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ให้น าเสนอคณะท างานร่างกฎหมาย 
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตามล าดับต่อไป  
  ๒๔. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วย
จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. ......... ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ให้น าเสนอคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของ
สภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามล าดับต่อไป  
  ๒๕. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องค่าธรรมเนียม
การสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ตามที่เสนอ ทั้งนี้ มอบนิติกรร่าง
ประกาศให้ความชัดเจนอีกครั้ง และให้น าเสนอคณะท างานร่างกฎหมายเพ่ือพิจารณา 



๘ 
 

  ๒๖. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง เกณฑ์การ
ทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
  ๒๗. มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.    
หทัยชนก บัวเจริญ หารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางการด าเนินการโครงการเร่งรัดการผลิตผลงานทางวิชาการ
แบบเร่งด่วนเพ่ือเตรียมความพร้อมรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาลให้มีความชัดเจน 
 
มติที่ประชุม  รับทราบมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 
๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ๔.๓  รายงานผลการประชุมสัมมนาเรื่อง Digital University : บทบาทของบุคลากรสาย
สนับสนุนกับการพัฒนาอุดมศึกษาอย่างยั่งยืน 
  ประธานรายงานผลการประชุมสัมมนาเรื่อง Digital University : บทบาทของบุคลากร
สายสนับสนุนกับการพัฒนาอุดมศึกษาอย่างยั่งยืน ให้ที่ประชุมรับทราบ 
  ตามบันทึกข้อความ เลขท่ี ปช. ๗๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ อนุมัติให้
อาจารย์ไพโรจน์ ร่มบารมี ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเรื่อง Digital 
University : บทบาทของบุคลากรสายสนับสนุนกับการพัฒนาอุดมศึกษาอย่างยั่งยืน ในวันที่ ๓ – ๔ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก นั้น 
  บัดนี้ การไปราชการเพ่ือเข้าร่วมประชุมได้เสร็จสิ้นแล้ว และได้น ารายงานผลการประชุมให้
มหาวิทยาลัยรับทราบแล้วตามบันทึกข้อความ เลขรับที่ ๖๗๐๙ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว 
  สรุปสาระส าคัญที่ได้รับจากการประชุม คือ 
  ๑. การสัมมนาทางการวิชาการ เรื่อง “บริบทใหม่การจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชมงคล และปทุมวัน” มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิกฤต โอกาส และความท้าทายที่ส่งผลต่อ
สถาบันอุดมศึกษาการเปลี่ย่นแปลงของเทคโนโลยีที่ส่งผลต่ออาชีพ เศรษฐกิจ การจ้างงาน การเปลี่ยนแปลงของ
ทักษะการปฏิบัติ งาน และการใช้ชีวิต นโยบายของรัฐบาลในการลดการสนับสนุนงบประมาณแก่
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลรูปแบบการจัดสรรงบประมาณที่เปลี่ยนแปลง และความเข้มงดในการบริหาร
งบประมาณ นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ โครงการระเบียบเศรษฐกิจตะวันออก (EEC) โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ของ
กระทรวงศึกษาธิการ มาตรการป้องกันปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบในระบบราชการ 
  ๒. การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง Digital University : บทบาทของบุคลากรสาย
สนับสนุนที่มีต่อ Digital University” มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในยุคใหม่ เทคโนโลยีดิจิทัลที่มี
ผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย แนวโน้มเทคโนโลยีเกิดใหม่ แรงกดดันต่อการเรียนการสอนในโลกยุคใหม่เทคโนโลยี
ดิจิทัลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ชีวิต ความเป็นอยู่ที่สมาร์ท กดดันให้ต้องปฏิรูปการศึกษา Learning 
4.0 ปฏิรูปการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษารูปแบบ Work Integrate Learning 
ก้าวสู่ Cyber Physical Model ท าให้เกิดรูปแบบ Service Platform การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการ
เปลี่ยนแปลงสู่ Digital Learning การสร้าง Smart Network, การสร้าง Smart Network, Smart Infrastructure 



๙ 
 

เพ่ือ Smart Education แนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้วย Digital Learning สู่อนาคต รูปแบบ Social 
University เปลี่ยนแปลงไปสู่ Mobile University 
  ๓. การเสวนา เรื่อง “สายสนับสนุน: พลังหลักที่ส าคัญในการพัฒนาองค์การอุดมศึกษา” 
มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change management) การจัดการกับเหตุการณ์ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หรือท า
ให้ดีขึ้น หรือแตกต่างไปจากเดิม การคิดเชิงบูรณาการ (Integration) เพ่ือให้มองเห็นศักยภาพในฐานะผู้น าเพ่ือ
เสริมพลังในการพัฒนาองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์เป็นไปตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กร 
  ๔. การแลกเปลี่ยนและระดมความคิดกับการท างานวิจัย R2R (Routine to Research) 
การพัฒนางานไปพร้อมกับการพัฒนาคนที่ท างานประจ าให้เก่งขึ้น บุคลากรสายสนับสนุนมีความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ในการพัฒนางานประจ าไปสู่การวิจัย เพ่ือการแก้ปัญหาหรือการปรับปรุงการท างานขององค์กรการ
สร้างเครือข่ายบุคลากรด้าน R2R ทั้งในระดับคณะ หน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการประชุมสัมมนาเรื่อง Digital University : บทบาทของ
บุคลากรสายสนับสนุนกับการพัฒนาอุดมศึกษาอย่างยั่งยืน   
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  ๕.๑  ร่างข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ ากัด พ.ศ. ......... 
           ประธาน เสนอร่างข้อบังสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ ากัด 
พ.ศ. ......... ให้ที่ประชุมพิจารณา 
    ในการนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและให้ปรับแก้ไขพอสังเขป ดังนี้ 
    ๑. แก้ไข หน้า ๑ โดยให้ตัดข้อความ “ให้แก้ไขข้อบังคับโดยยกเลิกข้อบังคับ
สหกรณ์เสียทั้งหมดและให้ใช้ข้อบังคับฉบับนี้แทน” 
        และย่อหน้า ๒ ตัดข้อความ “ให้ยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์ที่มีอยู่ก่อนข้อบังคับ
สหกรณ์ฉบับนี้ใช้บังคับ”  
    ๒. แก้ไขหน้า ๑ หัวข้อ จาก ข้อบังคับสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ ากัด 
พ.ศ. ......... เป็น “ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ ากัด พ.ศ. ......... 
    ๓. เพ่ิมเติมข้อความ หน้า ๑ สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
จ ากัด “Nakhon Pathom Rajabhat University Saving and Credit Cooperative Limited” 
    ๔. เพ่ิมเติมบทเฉพาะกาล ค าว่า มหาวิทยาลัย สหกรณ์ และค าอ่ืน ๆ ที่เหมาะสม
ในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ ากัด พ.ศ. .......... 
    ๕. ที่ประชุมขอให้กรรมการน าร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วย
การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๑ ตรวจทานกันอีกครั้ง หากมีข้อแก้ไข
ให้แจ้งอาจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา ด าเนินการแก้ไข เพ่ิมเติม ได้ 



๑๐ 
 

    ทั้งนี้ ขอนัดหมายกรรมการทุกท่านร่วมพบผู้อ านวยการสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัด
นครปฐม เพ่ือหารือแนวทางในการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดนครปฐม ในวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. และให้กรรมการหาผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม เพื่อเข้าร่วมประชุมรับฟังการด าเนินการจากเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดนครปฐม 
ในการนี้ การประชุมดังกล่าวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

มติที่ประชุม  เห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการจัดตั้งสหกรณ์       
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมอบอาจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา ตรวจทานและ
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และให้น าเข้าที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
  ๖.๑  ประธานแจ้งว่าก าหนดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑            
จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบอีกครั้ง เนื่องจากกรรมการมีภาระกิจต้องไปราชการในต่างจังหวัด 
   ๖.๒  ที่ประชุมหารือเรื่องการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เพ่ือเป็นค่าจ้างให้
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุน ๑.๗ และ ๑.๕ ตามล าดับ ซึ่งมหาวิทยาลัยจ่ายจริง ๑.๕ 
และ ๑.๗ โดยหักไว้ ๐.๒ มหาวิทยาลัยน างบประมาณส่วนที่หักไว้นั้นมาจ่ายให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยใน
รูปแบบของสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ใดบ้าง  

มติที่ประชุม     ๑) เห็นควรให้มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล ตั้งแต่
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ให้ด าเนินการจ่ายพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ๑.๗ และพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ๑.๕ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามที่ควรจะได้รับ 
   ๒) เห็นควรให้มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดสรรงบประมาณในรูปแบบใดตามความ
เหมาะสม ในระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๒ – ๒๕๖๐ 
   ๓) มอบประธานน าหารือที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยด าเนินการ 
 
  ๖.๓  ที่ประชุมหารือเรื่อง Green University ของมหาวิทยาลัย เช่น การประหยัด
พลังงาน ครุภัณฑท์ี่หมดสภาพการใช้งาน และการตัดต้นไม้ของมหาวิทยาลัย  
   ในการนี้ มอบประธานหารือคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือหาแนวทางที่
ชัดเจน และเรื่องการตัดต้นไม้ของมหาวิทยาลัย 
  ๖.๔   อาจารย์อวยไชย  อินทรสมบัติ ขอให้ประธานแจ้งมหาวิทยาลัยด าเนินการจัด
ระเบียบการท้ิงขยะบริเวณบ้านพักอาจารย์ 
 
 



๑๑ 
 

  ๖.๕  ที่ประชุมมอบประธานน าเรื่องหารือที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย      
ในประเด็นเรื่องการให้ใส่ชุดเครื่องแบบปกติขาวของอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมเข้าเฝ้า       
รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคาร 
“สิริวรปัญญา” มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในวันอังคารที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑    

เลิกประชุม   เวลา  ๑๑.๕๕  น. 
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