
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ 

เมื่อวันที่  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๑๕.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

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

ผู้มาประชุม 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ ประธานกรรมการ 
 ๒. อาจารย์ ดร.หรรษา คล้ายจันทร์พงษ์ กรรมการ 
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันท์นภัส นิยมทรัพย์ กรรมการ 
 ๔. อาจารย์ณัฐวรรธน์ สถิราวิวัฒน์ กรรมการ 
 ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อวยไชย อินทรสมบัติ กรรมการ  
 ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว ์ จันทนะโสตถิ์ กรรมการ 
 ๗. อาจารย์ ดร.พิบูลย์ มังกร กรรมการ 
 ๘. นางศรีสุดา มีอยู่เต็ม กรรมการ 
 ๙. อาจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๐. นางภัทรานิษฐ์ บุญรักษาศิริพงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. อาจารย์ ดร.ธีรวุธ ธาดาตันติโชค รองประธานกรรมการ  ไปราชการ 
๒. อาจารย์ ดร.ณัฐวรรณ พุ่มดียิ่ง กรรมการ ไปราชการ 
๓. อาจารย์ ดร.ณัฐพัชญ์ ศรีราจันทร์ กรรมการ ติดราชการ 
๔. นางฐิติรัตน์ ฟ้าเฟ่ืองวิทยากุล กรรมการ ลากิจ 

เริ่มประชุม เวลา ๑๕.๒๐ น. 
  ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้รับมอบหมายจากส านักงานที่ประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ ๓
(๑๔๙)/๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๖ สิงหาคาม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ในการนี้ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี จะเดินทางมาพบอธิการบดีและรองอธิการบดี   
ที่รับผิดชอบงานยุทธศาสตร์เพ่ือรับฟังรายงานสรุปผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
จากที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ พร้อมทั้งเดินทางลงพ้ืนที่ศูนย์การเรียนรู้สืบสานศาสตร์



๒ 
 

พระราชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพ่ือรับฟังแนวทางการด าเนินงานจากคณะท างานมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๘ และมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ 
  ๒. ขอเชิญร่วมสมัครเป็นสมาชิกโครงการ “จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.” ด้วยส านึก
ในพระมหากรุณาธิคุณท่ีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานโครงการ 
“จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัคร สมานสามัคคี 
ร่วมมือ ร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและ
ท าให้เกิดความรัก ความผูกพันใน ๓ สถาบันหลักของชาติ ได้แก่ สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
โดยสามารถแจ้งชื่อได้ที่สังกัดหน่วยงานของท่าน และน าส่งรายชื่อที่งานบริหารทั่วไป กองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี เพ่ือจะได้ส่งรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ไปยังผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการใหญ่จิตอาสา
พระราชทาน ๙๐๔ วปร. เพื่อประกอบกิจกรรมสาธารณประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป 
  ๓. รับทราบตามประกาศคณะกรรมการบริหารที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏนครปฐม เรื่องให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง
มหาวิทยาลัยยื่นความประสงค์เข้าพักอาศัยในที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีที่พักอาศัยที่จัดให้เป็นสวัสดิการของบุคลากรมหาวิทยาลัย ดังนั้น 
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยที่พักอาศัยของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๑ 
คณะกรรมการบริหารที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจึงขอประกาศที่พักอาศัยว่าง 
ดังนี้ 
   อาคารชุด จ านวน ๓ ห้อง 

๑. ห้องเลขท่ี ๑๐๑B  (ห้องพักหญิง) 
๒. ห้องเลขท่ี ๔๑๐A  (ห้องพักชาย) 
๓. ห้องเลขท่ี ๕๐๓B  (ห้องพักชาย) 

จึงให้ผู้ประสงค์ที่จะเข้าพักอาศัยในที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยยื่นประสงค์ขอเข้าพัก
อาศัยในที่พักอาศัย โดยกรอกแบบขอสิทธิพักอาศัยในที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ส่งที่
งานประชุมและพิธีการ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน – ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ            
โดยคณะกรรมการบริหารที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจะตรวจสอบคุณสมบัติ 
พิจารณาจัดบุคลากรเข้าพักอาศัยและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยของมหาวิทยาลัยต่อไป 
  ๔. รับทราบตามท่ีนางวิไล ตาปะสี และนางสาววารีรัตน์ สามบุญลือ ได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาล
อาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ คดีหมายเลขด าที่ อท.๑๐/๒๕๖๒ ระหว่างนางวิไล ตาปะสี และนางสาว
วารีรัตน์ สามบุญลือ โจทย์ทั้งสอง กับผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์ กับพวกรวม ๑๖ คน จ าเลย นั้น 
ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบได้มีค าพิพากษายกฟ้อง โดยมหาวิทยาลัยจะสามารถขอคัดถ่ายค าสั่ง
ศาลได้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 
  ๕. รับทราบตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะจัดประชุมโครงการยกร่าง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) ในระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม



๓ 
 

สปริงฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟ แอนด์สปา จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้มีเนื้อหาที่
เหมาะสม ทันสมัย มีคุณภาพ สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และพร้อมส าหรับใช้จัดการเรียนการสอน      
ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป  
  ๖. รับทราบอาจารย์สมพล สุขเจริญพงษ์ ด ารงต าแหน่งผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตั้งแต่วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง ๔ ปี           
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยนครปฐม ที่ ๑๙๙๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ       
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓       
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จ านวน ๑๔ หน้า เพ่ือรับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๑ 
กรกฎาคม  ๒๕๖๒ โดยมีข้อแก้ไข ดังนี้ 

๑. ระเบียบวาระท่ี ๑ หน้า ๒ ข้อ ๓ ให้เพ่ิมเติมข้อความ “ดร.” 
๒. ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ หน้า ๑๒ แก้ไขค าผิด จาก “Beast” เป็น “Best”   

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ รายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
ครั้งที่  ๖/๒๕๖๒ 
  ประธานรายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 

เรื่องท่ี มติที่ประชุม การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ ให้ความเห็นชอบข้อเสนอแนวทางในการจัด

ระเบียบรถรับ – ส่ง รอบมหาวิทยาลัย 
***น าแจ้งคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยรับทราบ เมื่ อการ
ประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ 
สิงหาคม ๒๕๖๒ 

ประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ 

๒ ให้ความเห็นชอบโครงการผู้บริหารพบพนักงาน
มหาวิทยาลัย : การเปลี่ยนแปลงเพ่ืออนาคต     
โดยสภาคณาจารย์และข้าราชการจะจัด โครงการ
ชี้แจงสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยให้ทุกท่าน
รับทราบ ทั้งนี้ จะหารือผู้บริหารมหาวิทยาลัยอีก
ครั้งเพ่ือก าหนดวันเวลาในการจัดโครงการต่อไป 

**อยู่ระหว่างด าเนินการ 
อยู่ระหว่างรอให้ระเบียบสวัสดิการ
ออกมาก่อน เพ่ือด าเนินการเรียก
ประชุม 

ประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ 



๔ 
 

เรื่องท่ี มติที่ประชุม การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๓ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบการจัดกิจกรรมการ

สร้างความสัมพันธ์ร่วมกันส าหรับบุคลากร
มหาวิทยาลั ยราชภัฏนครปฐม โดยสภา
คณาจารย์และข้าราชการด าเนินการ ทั้งนี้ มอบ
อาจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา ด าเนินการเขียน
โครงการ 

* *น า เ ข้ าที่ ป ร ะชุ ม พิ จา รณา ใน
ระเบียบวาระที่  ๕ .๒  โครงการ
กิจกรรมสานสัมพันธ์  เ พ่ือนสอน
เพ่ือน พ่ีสอนน้อง 

-ประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ 
-อาจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา 

๔ ที่ประชุมเห็นชอบการจัดโครงการศึกษาดูงาน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตส าหรับผู้ เกษียณ          
อายุราชการ ทั้งนี้ มอบอาจารย์ ดร.ณัฐพัชญ์        
ศรีราจันทร์ ด าเนินการเขียนโครงการ 

ให้ชะลอการจัดโครงการศึกษาดูงานฯ 
ไปก่อน 

-ประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ 
-อาจารย์ ดร.ณัฐพัชญ์         
ศรีราจันทร์ 

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

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 ๓.๒ การติดตามความก้าวหน้าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ – ๕/๒๕๖๒ 
  ประธานรายงานการติดตามความก้าวหน้าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภา
คณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ – ๕/๒๕๖๒ ให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 

เรื่องอยู่ระหว่างด าเนินการ 
เรื่องที่ คร้ังที่ มติที่ประชุม การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑ ๕/๒๕๖๒ ให้ความเห็นชอบการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
และความสัมพันธ์ในหน่วยงาน 

**น าเข้าที่ประชุมพิจารณาใน
ระเบียบวาระที่  ๕.๒ โครงการ
กิจกรรมสานสัมพันธ์ เพ่ือนสอน
เพ่ือน พ่ีสอนน้อง 

-ประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ 
-อาจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา 

๒ ๑๐/๒๕๖๑ ที่ประชุมมอบอาจารย์ธีรศักดิ์  ลีละพัฒนา 
น าระเบียบจรรยาบรรณอาจารย์ผู้สอนเข้าที่
ประชุมด้วย 

**สอบถามฝ่ายนิติกรเกี่ยวกับการร่าง
ระเบียบจรรยาบรรณอาจารย์ผู้สอน
แล้ว ได้ความว่ายังไม่มีการเสนอร่าง
แก้ไขเพ่ิมเติมเข้าคณะกรรมการร่าง
กฎหมาย จึงยังไม่ได้มีการน าเสนอ     
ในที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้าน
กฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 

อาจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา 
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หมายเหต ุ * ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 ** ก าลังด าเนินการ 
 *** ก าลังจะแล้วเสร็จ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๓.๓  ช่วงเวลาการขึ้นเงินเดือนและการตกเบิก 
        อาจารย์ธีรศักดิ์  ลีละพัฒนา สืบเนื่องช่วงเวลาการขึ้นเงินเดือนและการตกเบิก
ตามท่ีได้สอบถามข้อมูลจากงานการเงินและบัญชี ให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้ 

๑) วันที่โอนเงิน  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  
        ตกเบิก ๓ เดือน (๑ เมษายน ๒๕๖๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) 

   รบัรอบปกติ เดือนกรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน ๒๕๖๑  
๒) วันที่โอนเงิน ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒   

     ตกเบิก ๖ เดือน (๑ ตุลาคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) 
 ๓)  วันที่โอนเงิน ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

   ตกเบิก ๓ เดือน (๑ เมษายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒) 
   รับรอบปกติ กรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน ๒๕๖๒ 

  ๔)  อยู่ระหว่างรอเบิก ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ๔.๑ มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ 
  ประธานรายงานมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่  ๓  สิงหาคม  ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา       
มหาวชิราลงกรณ ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
  ๑.  รับทราบผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒  
  ๒.  รับทราบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๕/๒๕๖๒ 
  ๓.  รับทราบรายงานการวิจัย เรื่อง การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่ได้รับการเปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัย : บทเรียนที่น าไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ตามหนังสือ
กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว ๐๒๓๒.๑/ว ๑๒๗  ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
  ๔.   รับทราบกรอบแนวทางการจัดการศึกษาในระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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  ๕.  รับทราบรายงานการด ารงต าแหน่งทางวิชาการและการขอต าแหน่งทาง
วิชาการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
  ๖.  อนุมัติให้ปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๒ จ านวน ๕๓๓ คน ดังนี้ 

หลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

รวม 
ภาคปกติ กศ.พป. 

ครุศาสตรบัณฑิต 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 
บัญชีบัณฑิต 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
นิติศาสตรบัณฑิต 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
นิเทศศาสตรบัณฑิต 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

๓๗ 
๗๐ 
๔๗ 

๑๐๖ 
๓๑ 
๕๐ 
๙ 
๘ 
๑ 

๑๗ 
๓ 

- 
๑๗ 
๖ 

๔๖ 
๔๖ 
๒๙ 
- 
๙ 
- 
๑ 
- 

๓๗ 
๘๗ 
๕๓ 

๑๕๒ 
๗๗ 
๗๙ 
๙ 

๑๗ 
๑ 

๑๘ 
๓ 

รวม ๓๗๙ ๑๕๔ ๕๓๓ 
  ๗.  อนุมัติให้ปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วย
พยาบาล จ านวน ๒๘ คน 
  ๘.  อนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ดังนี้ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรเดิม อาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ หมายเหต ุ
ผศ.ดร.นิภาพรรณ  เจนสันติกุล อาจารย์บรรพต   กิติสุนทร 

**คุณสมบัติ เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของหลักสูตร** 

ผศ.ดร.นิภาพรรณ  เจนสันติกุล 
ลาออกจากราชการ 

     ทั้งนี้ การปรับปรุงแก้ไขนี้เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ เป็นต้นไป 
  ๙.  ให้ความเห็นชอบคู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย คณะ ส านัก และสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ๑๐.  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 
       ๑) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ประธานกรรมการ 
       ๒) อาจารย์ชัยยุธ     มณีรัตน์  กรรมการ 
       ๓) รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์นาถ     นาถวรานันต์ กรรมการ 
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       ๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชัย  โสภา  กรรมการ 
       ๕) นางรัตนา    ยังจิรวัฒนชัย กรรมการ 
       ๖) เลขานุการสภามหาวิทยาลัย    เลขานุการ 
  ๑๑)  ให้ความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการให้เช่า
พ้ืนที่และทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ๑๒)  อนุมัติแต่งตั้งบุคลากรมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน ๗ ราย 
ดังนี้ 
   ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย  ด ารงต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ 
   ๒) อาจารย์รัตนวรรณ  ลิมวัฒนาสมุทร ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์อนุสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
   ๓) อาจารย์อานนท์  อิศรมงคลรักษ์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า อนุสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
   ๔) อาจารย์เฉลิมชนม์  ตั้งวชิรพันธุ์  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า อนุสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
   ๕) อาจารย์สุธารัตน์  ชาวนาฟาง ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
   ๖) อาจารย์วัลลี นวลหอม ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
   ๗) อาจารย์  ดร.ณัฐชามญฑ์ ศรีจ า เจิญรัตนา ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ 
ธันวาคม ๒๕๖๑ 
  ๑๓. ให้ความเห็นชอบในหลักการการจัดสวัสดิการให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยและ
บุคลากรตาม (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย ทั้ง ๕ ฉบับ ดังนี้ 
   ๑) (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการจ่ายเงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพให้พนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากร พ.ศ. ..... 
   ๒) (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขอัตราค่าตรวจสุขภาพประจ าปี พ.ศ. ........ 
   ๓) (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการจ่ายเงินเบี้ยประกันสุขภาพแบบกลุ่ม พ.ศ. ...... 
   ๔) (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการจ่ายเงินบ าเหน็จพนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากร พ.ศ. ...... 
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   ๕) (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าเล่าเรียนบุตร พ.ศ. .....      
   ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยจัดท าข้อมูลประกอบการพิจารณา เพ่ือน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา         
  ๑๔) ให้ความเห็นชอบการพิจารณาคุณสมบัติการด ารงต าแหน่งคณะวิทยาการ
จัดการของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ ตามที่คณะอนุกรรมกรรมการด้านกฎหมายของ
สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ สามารถด ารงต าแหน่ง
คณบดีคณะวิทยาการจัดการต่อไปได้จนครบวาระการด ารงต าแหน่ง                                

มติที่ประชุม  รับทราบ   

 ๔.๒ มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ 
และครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ 
  ประธานรายงานมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม     
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๖๒ และครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒          
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ให้ที่ประชุมทราบ    

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 ๔.๓ การสรรหากรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
  ประธานรายงานกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เนื่องด้วย
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้มีหนังสือที่ อว. ๐๒๒๗.๑/    
ว ๒๘๗ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การสรรหากรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
โดยให้มหาวิทยาลัยเลือกผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาจ านวนหนึ่งคน ตามหลักเกณฑ์ที่
สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด และส่งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ในการนี้ 
เพ่ือให้มหาวิทยาลัยด าเนินการคัดเลือกผู้แทนดังกล่าวได้ทันตามก าหนด จึงได้ท าหนังสือเวียนกรรมการ    
สภามหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการได้มาซึ่งบุคคลเพื่อเสนอชื่อเป็นผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครปฐม พ.ศ. ...... ตามหนังสือที่ อว ๐๖๓๓.๐๑.๑/ว ๑๔ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 ๔.๔ โครงการผู้บริหารพบพนักงานมหาวิทยาลัย : การเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคต 
  ขอเลื่อนก าหนดการจัดโครงการดังกล่าวไปก่อน  
 



๙ 
 

 ๔.๕ ก าหนดการงานเกษียณอายุราชการ 
  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบก าหนดการงานเกษียณอายุราชการ ของ
มหาวิทยาลัยกลุ่มราชภัฏตะวันตก ประจ าปี ๒๕๖๒ และขอความอนุเคราะห์แจ้งรายชื่อกรรมการสภาคณาจารย์
และข้าราชการร่วมงาน ดังนี้ 
  ๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ 

     กรรมการเข้าร่วมงาน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ อาจารย์
ธีรวุธ  ธาดาตันติโชค  และผู้ช่วยศาสตราจารย์อวยไชย อินทรสมบัติ   
  ๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ 

    กรรมการเข้าร่วมงาน คือ อาจารย์  ดร.หรรษา  คล้ายจันทร์พงษ์  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.นันท์นภัส  นิยมทรัพย์  อาจารย์ธีรศักดิ์  ลีละพัฒนา และนางศรีสุดา  มีอยู่เต็ม    
  ๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ 

     ขอความร่วมมือกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการทุกท่านเข้าร่วมงาน
เกษียณอายุราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมโดยพร้อมเพรียงกัน 

  ๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ 

      กรรมการเข้าร่วมงาน คือ อาจารย์ธีรวุธ  ธาดาตันติโชค  และอาจารย์ณัฐวรรธน์     
สถิราวิวัฒน์ 

มติที่ประชุม    รับทราบ  และมอบนางภัทรานิษฐ์ บุญรักษาศิริพงษ์  ประสานเพ่ือจัดเตรียมรถ      
เข้าร่วมงาน 
 

 ๔.๖ การเสนอชื่อตัวแทนคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบการเสนอชื่อตัวแทนคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนอยู่ระหว่างด าเนินการท าหนังสือแจ้ง         
ทุกคณะให้เสนอชื่อตัวแทนคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการต่อไป 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 ๔.๗ การเสนอชื่อตัวแทนคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
  ประธานแจ้ ง ให้ที่ ประชุ มรับทราบการ เสนอชื่ อตั วแทนคณะกรรมการ                 
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยสรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
 



๑๐ 
 

๑.  ก าหนดการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ประกาศให้มีการเสนอชื่อ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการสรรหา 

๗ สิงหาคม – ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ เพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้เหลือไม่เกิน  
 ๒๒ คน เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย 

๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเลือกบุคคลเป็นกรรมการ 

 สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และด าเนินการเพื่อทรงพระกรุณา 

 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป 

๒.  ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ 
  ๒.๑  บุคคลภายใน ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัย และพนักงานโรงเรียนสาธิตฯ 
  ๒.๒  หน่วยงานภายนอก ได้แก่ ส่วนราชการ หน่วยงานเอกชน หน่วยงานในท้องถิ่น 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓.  การเสนอชื่อ 
  ๓.๑ ใช้แบบฟอร์มการเสนอชื่อแนบท้ายประกาศนี้ โดยสามารถขอแบบฟอร์มได้ที่ 
งานประชุมและพิธีการ ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ หรือที่หน่วยงาน         
ต้นสังกัด หรือดาวน์โหลดได้จาก www.npru.ac.th หรือการแจ้งเวียนผ่านระบบ e-office 
  ๓.๒ ก าหนดการเสนอชื่อ ระหว่างวันที่ ๗ สิงหาคม – ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา 
๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. เว้นวันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ที่งานประชุมและพิธีการ 
ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยใส่ซองปิดผนึกให้เรียบร้อย หรือน าส่งทาง
ไปรษณีย์โทรสาร ถึงเลขานุการคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ งานประชุมและ        
พิธีการ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เลขที่ ๘๕ หมู่ ๓ ต าบลนครปฐม อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัด
นครปฐม ๗๓๐๐๐ หรือส่งทางโทรสารหมายเลข ๐ ๓๔๒๖ ๑๐๗๔ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : 
rajabhat@npru.ac.th ทั้งนี้ การส่งทางไปรษณีย์โทรสารและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ต้องถึงมหาวิทยาลัย
ภายในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ น. 

๔.  คุณสมบตัิของผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  (๑) เป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 

http://www.npru.ac.th/


๑๑ 
 

  (๒) มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ยอมรับในสังคม และสามารถอุทิศตนให้แก่
มหาวิทยาลัย 
  (๓)  มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การงบประมาณและการเงิน การบริหารงานบุคคล  กฎหมาย การปกครองส่วน
ท้องถิ่น การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือด้านอ่ืน ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 
  (๔) มีภาวะผู้น า และมีความสามารถในการบริหารอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา 
มหาวิทยาลัย 
  (๕) มีวิสัยทัศน์ในการจัดการอุดมศึกษา การศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
  (๖) มีสถานภาพทางสังคมที่เอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินงานมหาวิทยาลัย 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑ คัดเลือกตัวแทนจากสภาคณาจารย์และข้าราชการเพื่อเป็นกรรมการสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกตัวแทนจากสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการเพื่อเป็นกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันภาษา  

มติที่ประชุม  ให้ความเห็นชอบการเลือกผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์  จันทนะโสตถิ ์เป็นตัวแทน
เพ่ือเป็นกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันภาษา 

 ๕.๒ โครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์ เพื่อนสอนเพื่อน พี่สอนน้อง 
  อาจารย์ธีรศักดิ์  ลีละพัฒนา  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาโครงการกิจกรรมสาน
สัมพันธ์ เพ่ือนสอนเพื่อน พ่ีสอนน้อง ตามรายละเอียดเอกสารดังแนบ 

มติที่ประชุม  ให้ความเห็นชอบโครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์ เพ่ือนสอนเพ่ือน พ่ีสอนน้อง โดย
ก าหนดรายละเอียดไว้เบื้องต้น ดังนี้ 

๑) ชื่อโครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์ เพ่ือนสอนเพื่อน พ่ีสอนน้อง 
๒) ผู้รับผิดชอบโครงการ   สภาคณาจารย์และข้าราชการ 
๓) หลักการและเหตุผล  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยที่ดี โดยมียุทธศาสตร์เพ่ือการ
พัฒนา ๔ ประเด็น ซึ่งประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ คือ มหาวิทยาลัยแห่งความสุข มีเสถียรภาพ และบริหาร
จัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 



๑๒ 
 

   ในการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ต้องการให้มหาวิทยาลัย
เป็นองค์กรแห่งความสุข และมีการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยที่ประชุมแห่งสภาคณาจารย์
และข้าราชการได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว จึงเห็นควรให้มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดกิจกรรมให้แก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ทุกท่าน 
อันเป็นการสร้างความสัมพันธ์จากบุคลากรรุ่นพ่ีสู่บุคลากรรุ่นน้อง และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม
องค์กรซึ่งกันและกัน สร้างความรักองค์กรเพื่อน าไปสู่การมีความสุขในการท างาน 

๔) วัตถุประสงค์โครงการ 
๔.๑ เพ่ือให้บุคลากรได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการท างานร่วมกัน 
๔.๒ เพ่ือให้บุคลากรเกิดความรักในองค์กร 
๔.๓ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานร่วมกันของบุคลากร 

๕) ช่วงด าเนินการในงบประมาณไตรมาส ๓ เดือนเมษายน ๒๕๖๓   
๕.๑ ระยะเวลา ๓ วัน ๒ คืน 
๕.๒ จัดกิจกรรมการนอกสถานที่ 

๖) การจัดกิจกรรมแบ่งเป็น ๒ รุ่น  
โดยให้มีอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนร่วมกัน ทั้งนี้ ให้ประสานงาน 

บริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือจัดสรรบุคลากรร่วมโครงการ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๖.๑ อาจารย์ ดร.หรรษา  คล้ายจันทร์พงษ์  เสนอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา             
ให้ความหมายตราสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มติที่ประชุม  ร่วมกันให้ความหมายตราสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว พร้อม
น าส่งส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดนครปฐม 
  และคาดว่าจะก าหนดวันประชุมผู้ประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ นี้ 
 ๖.๒  รับทราบการให้ชะลอการจัดโครงการศึกษาดูงานการส่งเสริมคุณภาพชีวิตส าหรับ       
ผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปี ๒๕๖๓ ออกไปก่อน เนื่องจากอยู่ระหว่างมหาวิทยาลัยพิจารณา 
  ๖.๓  รับทราบการปรับปรุงอาคารสิริวรปัญญา สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ได้อนุมัติให้คณะกรรมการจัดงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ ใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจัดงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง ตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕  
  ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงต้องปิดห้องประชุมสิริวรปัญญาเพ่ือปรับปรุงสถานที่
ส าหรับเตรียมจัดงานพระราชทานปริญญาบัตรตั้งแต่วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ นี้เป็นต้นไป 



๑๓ 
 

 ๖.๔  ขอเชิญกรรมการร่วมกดติดตามเพจ Facebook สภาคณาจารย์และข้าราชการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 ๖.๔  ประธานแจ้งก าหนดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒        
ในวันพุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชั้น ๕ อาคาร         
เฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
 
เลิกประชุม เวลา ๑๗.๐๐ น.  
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 ผู้จดรายงานการประชุม                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
  


