
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
ครั้งที่  ๘/๒๕๖๑ 

วันพุธที่  ๒๙  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๕.๓๐  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. อาจารย์ ดร.หรรษา คล้ายจันทร์พงษ ์ กรรมการ 
 ๕. อาจารย์ ดร.นันท์นภัส นิยมทรัพย์ กรรมการ 
 ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ ์ กรรมการ 
 ๗. อาจารย์ พันจ่าเอกหญิง สีนวล รัตนวิจิตร กรรมการ  
 ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อวยไชย อินทรสมบัติ กรรมการ 
 ๙. นางอารีรัตน์ บุตรแก้ว กรรมการ 
 ๑๐. นางศรีสุดา มีอยู่เต็ม กรรมการ 
 ๑๑. อาจารย์ยศพรธ์ วรรชนะ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๒. นางภัทรานิษฐ์ บุญรักษาศิริพงษ ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑. อาจารย์ ดร.ธีรวุธ ธาดาตันติโชค กรรมการ ติดราชการ 
 ๒. อาจารย์ณัฐวรรธน์ สถิราวิวัฒน์ กรรมการ ติดราชการ  

เริ่มประชุม  เวลา ๑๕.๓๐ น. 

 ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประชุมแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ๑.๑  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบงานมุทิตาจิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในวันศุกร์
ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑  เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม อาคารสิริวรปัญญา โดยมีรายนาม             
ผู้เกษียณอายุราชการ ดังนี้ 
   ๑) อาจารย์เชิดศักดิ์   ชื่นตา 
   ๒) อาจารย์ ดร.ดรุณี     โกเมนเอก 
   ๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรวดี  ศรีเอ่ียมสะอาด 
   ๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ  กาญจนสินธุ 
   ๕) อาจารย์ ดร.สมปอง  ทองงามดี 



๒ 
 

   ๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย      เปียถนอม 
   ๗) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาณี   อินทน์จันทน์ 
   ๘) รองศาสตราจารย์โสรัจ       กายบริบูรณ์ 
   ๙) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนันท์    วรรณศิร ิ
   ๑๐) นางสาวโสภา   ลีวงศ์พันธ์ 
   ๑๑) นายสุชิน   เหลืองสมานกุล 
  ในการนี้ ขอเชิญกรรมการทุกท่านร่วมงานมุทิตาจิตของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยขอให้กรรมการแจ้งรายชื่อเข้าร่วม
ส่วนวันเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง  
 ๑.๒  ขอเชิญเข้ารับการตรวจสุขภาพของผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ในวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมปิ่นเกลียว อาคาร
ศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม 
 ๑.๓  ขอเชิญร่วมโครงการ NPRU RUNNING CHARITY ๒๐๑๘ #๑ ในวันอาทิตย์ที่ ๙ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๕.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ อาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพ่ือถวาย
เป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมต่อพสกนิกรชาว
ไทยหาที่สุดมิได้ โดยน ารายได้จากโครงการฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย อีกทั้งเป็นการรณรงค์ ส่งเสริม ให้ประชาชนทุกภาคส่วนตื่นตัวต่อ
การออกก าลังกาย ตลอดจนเพ่ือประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
 ๑.๔  ขอเชิญร่วมเข้าเฝ้าฯ รับ – ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ในโอกาสเสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดอาคาร “สิริวรปัญญา” มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พร้อมทั้ง
ทอดพระเนตรนิทรรศการ “ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม” และ “ราชภัฏ ศาสตร์
พระราชา กับการพัฒนาท้องถิ่น” ในวันอังคารที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยนัดหมาย ณ จุดลงทะเบียน 
บริเวณด้านหน้าอาคารปฏิบัติการครุศาสตร์และศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย เวลา ๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น.  

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๗/๒๕๖๑ 
  ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๑๙ หน้า เพ่ือรับรองรายงาน       
การประชุม 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ๗/๒๕๖๑           
เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยไมมี่การแก้ไข  

 



๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
  ๓.๑  รายงานความคืบหน้าตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑  
         ประธานรายงานความคืบหน้าตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ               
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้  
๑) ด าเนินการแล้ว 
เรื่องที่ ครั้งที่ มติที่ประชุม การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑ ๗/๒๕๖๑ กา รจั ดตั้ ง ส หกรณ์ ออมทรั พย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มอบประธานน าหารื อ
อธิการบดีเพ่ือด าเนินการใน
ขั้นตอนต่อไป 

ประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ 
 

๒ ๗/๒๕๖๑ เสนอให้มหาวิทยาลัยทบทวนการ
ประเมินภาระงานให้สอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้น
การผลิ ตบั ณฑิ ตนั กปฏิ บั ติ ที่ มี
คุณภาพ และการวิจัยเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น  

ที่ประชุมหารือร่วมกันโดยให้ 
เสนอมหาวิทยาลัยทบทวน
เกณฑ์การประเมินภาระงาน
ให้อาจารย์ผู้สอน และสร้าง
บัณฑิตนักปฏิบัติให้มีความ
เหมาะสมมากกว่าเกณฑ์การ
ประเมินที่ใช้ในปัจจุบัน  

ประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ 

๓ ๗/๒๕๖๑ เสนอให้มหาวิทยาลัยทบทวนการ
ประเมินประสิทธิภาพของการจัด
กิ จ กร รม  การจั ดประชุ มหรื อ
ฝึกอบรม การศึกษาดูงานที่ตรงตาม
ศาสตร์ของสาขาวิชา เพ่ือให้เกิด
ความคุ้มค่าของงบประมาณ 

ในการนี้ ที่ประชุมเห็นชอบ
ให้มหาวิทยาลัยพิจารณา
การใช้จ่ายงบประมาณให้
ความคุ้มค่า 

อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ 
แสงทองพินิจ 
รองประธานกรรมการ 

มติที่ประชุม  รับทราบรายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑   

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ๔.๑  มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑  
  ประธานแจ้งมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑        
เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา    
มหาวชิราลงกรณ ให้ที่ประชุมทราบ โดยสรุปสาระส าคัญไว้ดังนี้ 
  ๑. ผลการด าเนินงานตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑  เมื่อวันที่ 
๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  



๔ 
 

  ๒. รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/
๒๕๕๗ ถึงครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ 
  ๓. อนุมัติให้ปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๑ จ านวน ๑๘๘ คน ดังนี้ 

หลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

รวม 
ภาคปกติ กศ.พป. 

ครุศาสตรบัณฑิต 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 
บัญชีบัณฑิต 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
นิติศาสตรบัณฑิต 
นิเทศศาสตรบัณฑิต 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

๖ 
๑๔ 
๔ 

๑๔ 
๒ 
๒ 
๑ 
๑ 
๙ 

๑ 
๑๒ 
๑ 

๕๕ 
๒๔ 
๓๔ 
๗ 
๑ 
- 

๗ 
๒๖ 
๕ 

๖๙ 
๒๖ 
๓๖ 
๘ 
๒ 
๙ 

รวม ๕๓ ๑๓๕ ๑๘๘ 

  ๔. อนุมัตแิผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ (เพ่ิมเติม) 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ทั้งนี้ จ านวนรับให้เป็นไปตามที่คุรุสภาให้ ความเห็นชอบ 
  ๕. อนุมัตเิปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน ๒ หลักสูตร ดังนี้ 
   ๑) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) 

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

ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดี 
คณะพยาบาลศาสตร์ 

ผศ.ดร.ธีรนันท์     วรรณศิริ อาจารย์จุฑาทิพย์     เทพสุวรรณ์     ผศ.ดร.ธีรนันท์     วรรณศิริ 
จะเกษียณอายุราชการ 
ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

 
 

 



๕ 
 

   ๒) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรเดิม อาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ หมายเหตุ 
อาจารย์ดร.อรพรรณ  ตู้จินดา อาจารย์ ดร.ธดา     สิทธิ์ธาดา อาจารย์ ดร.อรพรรณ     ตู้จินดา 

และ ผศ.ดร.จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย 
ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิชาชีพครู (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) 

ผศ.ดร.จิตติรัตน์     แสงเลิศอุทัย อาจารย์ ดร.ณัฐวรรณ     พุ่มดียิ่ง 

  ๖. อนุมัติเปลี่ยนหน่วยกิตรายวิชาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๙) จ านวน ๒ รายวิชา ดังนี้   

รายวิชา หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา เดิม ใหม่ 

๔๑๗๓๕๐๓ การพยาบาลมารดา ทารก ผดุงครรภ์ ๓ ๒(๒-๐-๔) ๓(๓-๐-๖) 
๔๑๗๓๕๘๒ การฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์ ๒ ๓(๐-๑๒-๐) ๒(๐-๘-๐) 

  ๗. ให้ความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยที่พักอาศัยของ
บุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
  ๘. ให้ความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งนิติกร พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๙. ให้ความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการแต่งกายของ
นักศึกษาภาคปกติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๑๐. ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องการแบ่งส่วน
ราชการระดับงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๑  
  ๑๑. ให้ความเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการบริหารงาน
และการด าเนินงานสถาบันภาษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๑๒. อนุมัติการจ้างผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปียถนอม เป็นผู้บริหารใน
ต าแหน่งรองอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และมอบ
คณะกรรมการก าหนดอัตราเงินเดือนและการเพ่ิมเงินเดือนของผู้ด ารงต าแหน่งบริหารที่มิได้เป็นบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย พิจารณาก าหนดอัตราเงินเดือนและน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป   

มติที่ประชุม  รับทราบมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑        
เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 



๖ 
 

 ๔.๒  มาตรการรักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัย 
  ที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ไว้ดังนี้ 
  ๑)  มหาวิทยาลัยควรตรวจสอบกล้องวงจรปิดว่าสามารถใช้งานและบันทึกภาพได้
หรือไม ่และส ารวจจุดอับของกล้องวงจรปิดที่มีโอกาสเป็นจุดเสี่ยงด้วย 
  ๒)  มหาวิทยาลัยควรก าหนดมาตรการความปลอดภัยของบุคคลและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย 
  ๓) ให้กวดขันการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
ตลอดเวลา และเน้นย้ ามากเป็นพิเศษในยามวิกาลด้วย 
 

มติที่ประชุม  รับทราบมาตรการรักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัย 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  ๕.๑  การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
           ประธาน แจ้งว่าการด าเนินการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
นั้น มหาวิทยาลัยให้ชะลอไว้ก่อน โดยผู้บริหารจะขอเข้าร่วมการประชุมเพ่ือรับฟังขั้นตอนการด าเนินการ และ
รายละเอียดอ่ืน ๆ ในการจัดท าร่างข้อบังคับฯ ด้วย ทั้งนี้ จึงให้ เตรียมการประชุมคณะอนุกรรมการจัดตั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพ่ือจัดท าร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วย
การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
   
มติที่ประชุม  เห็นชอบการด าเนินงานจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  

  ๖.๑  ที่ประชุมก าหนดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ในวันที่  ๑๔ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา 

   ๖.๒  ที่ประชุมหารือเรื่องการมอบหมายงานข้ามสายงาน โดยมีค าสั่งจากคณะอ่ืนมา            
สั่งการให้บุคลากรในคณะอ่ืนท างาน บุคลากรจะใช้หลักเกณฑ์ใดในการพิจารณา ทั้งนี้จึงอยากให้
มหาวิทยาลัยทบทวนด้วยว่าสามารถด าเนินการได้หรือไม่  ในการนี้ มอบอาจารย์ธีรศักดิ์  ลีละพัฒนา 
ตรวจสอบข้อมูลตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าสามารถด าเนินการได้ และเป็นไปตามระเบียบราชการของ
มหาวิทยาลัยหรือไม่ โดยให้ท าหนังสือแจ้งมหาวิทยาลัยทราบและพิจารณาด าเนินการ เพ่ือให้เป็นแนวทาง
ในการด าเนินการต่อไป” 

 

 



๗ 
 

  ๖.๓  ที่ประชุมรับทราบ คดีหมายเลขด าที่ อ.๑๙/๒๕๕๖ และคดีหมายเลขแดงท่ี อ.๖๕๑/
๒๕๖๑ เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (อุทธรณ์ค าพิพากษา) 
ระหว่างผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต สันถวะโกมล  กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่ ๑  สภามหาวิทยาลัย  
ราชภัฏกาญจนบุรี ที่ ๒ 

เลิกประชุม   เวลา  ๑๗.๑๕  น. 

 
นางภัทรานิษฐ์  บุญรักษาศิริพงษ์    อาจารย์ยศพรธ์  วรรชนะ 
        ผู้จดรายงานการประชุม   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


