รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
------------------------------ผู้มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ
อาจารย์ ดร.ธีรวุธ
อาจารย์ ดร.หรรษา
อาจารย์ณัฐวรรธน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อวยไชย
อาจารย์ ดร.ณัฐพัชญ์
อาจารย์ ดร.พิบูลย์
อาจารย์ ดร.ณัฐวรรณ
นางศรีสุดา
นางฐิติรัตน์
อาจารย์ธีรศักดิ์
นางภัทรานิษฐ์

ผู้ไม่มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันท์นภัส
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์
เริ่มประชุม

แสงทองพินิจ
ธาดาตันติโชค
คล้ายจันทร์พงษ์
สถิราวิวัฒน์
อินทรสมบัติ
ศรีราจันทร์
มังกร
พุ่มดียิ่ง
มีอยู่เต็ม
ฟูาเฟื่องวิทยากุล
ลีละพัฒนา
บุญรักษาศิริพงษ์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

นิยมทรัพย์
จันทนะโสตถิ์

กรรมการ ติดราชการ
กรรมการ ติดราชการ

เวลา ๑๔.๐๐ น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑. การไปร่วมงานเกษียณอายุราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในวันนี้มีกรรมการ
เข้าร่ วมงาน คือ อาจารย์ ดร.หรรษา คล้ ายจันทร์พงษ์ ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.นันท์นภัส นิยมทรัพย์
อาจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา และนางศรีสุดา มีอยู่เต็ม
และขอเชิญร่ วมงานเกษียณอายุราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ ๒๖
กันยายน ๒๕๖๒ ขอความร่วมมือกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการทุกท่าน

๒. เมื่อวันที่ ๒๘ สิ งหาคม ๒๕๖๓ ได้เกิดเหตุนักศึกษามหาวิทยาลั ยราชภัฏ นครปฐม
กระโดดลงมาจากชั้น ดาดฟูา ของอาคารเฉลิ มพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ เสี ยชีวิต ซึ่ ง
นักศึกษาที่เสียชีวิตคือ นายเทพดารง รักษาพล อายุ ๒๓ ปี นักศึกษาชั้นปี ๔ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
คณะวิทยาการจัดการ โดยสื่ อมวลชนได้เผยแพร่ข่าวว่าสาเหตุที่นักศึกษากระโดดตึกอาจเนื่องมาจาก
นักศึกษามีความเครียดเรื่อ งการเรียน ไม่มีเงินจ่ายค่าลงทะเบียน จึงไม่สามารถออกฝึกงานเพื่อที่จะสาเร็จ
การศึกษาพร้อมเพื่อนได้ ซึ่งในเรื่องนี้หลังจากที่ได้สอบถามจากบิดาของนายเทพดารง รักษาพล แล้ว ทราบ
ว่าทางครอบครัว ได้ส่งเงินค่าลงทะเบี ยนเรียนและค่าใช้จ่ายส่ว นตัว มาให้ โดยตลอด ไม่ได้มีปัญหาเรื่อง
การเงินแต่อย่างใด แต่จากการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พบว่านายเทพดารง รักษาพล นาเงินไป
ใช้จ่ายในทางที่ไม่ถูกต้องจึงไม่มีเงินมาชาระค่าลงทะเบียน เมื่ อเกิดปัญหาและไม่สามารถหาทางออกได้ ทา
ให้ตัดสินใจจบปัญหาด้วยวิธีการดังกล่าว
ในการนี้ กองพัฒนานักศึกษาได้ทาจัดศูนย์ให้คาปรึกษานักศึกษา และมหาวิทยาลัยยังมี
นโยบายลดความตึงเครียดเรื่องการสอบภาษาอังกฤษ และให้อาจารย์ช่วยกันสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา
๓. มหาวิทยาลัย อนุมัติจ้างผู้ ช่วยศาสตราจารย์ส มหมาย เปียถนอม เป็นผู้ บริหารใน
ตาแหน่งรองอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๔. รั บ ทราบการรื้ อ ถอนบ้ า นพั ก อาจารย์ และบ้ า นพั ก คนงานในมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ
ปรับปรุงพื้นที่รองรับการ เป็นสถานที่รับพระราชทานปริญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคกลาง ให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ นี้
๕. ขอเชิญร่วมทาบุญทอดกฐินสามัคคี ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ วัดใหม่
ปิ่นเกลียว ตาบลนครปฐม อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
๖. ขอเชิ ญ ร่ ว มท าบุ ญ ถวายผ้ า พระกฐิ น พระราชทานประจ าปี ๒๕๖๒ ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ วัดพระธาตุ
ช้างค้าวรวิหาร ตาบลในเวียง อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
๗. มหาวิทยาลัยจัดโครงการกีฬาบุคลากร รู้รัก สามัคคี ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒
เพื่อสร้างความสามัคคี ส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ และสานสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน ในการนี้ ขออนุญาตให้อาจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา นารายงานให้ที่ประชุมทราบ
อาจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา แจ้งว่างานบริหารทรัพยากรบุคคลได้จัดแบ่งหน่วยงาน
ออกเป็น ๔ กลุ่มสี และผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปียถนอม นาเรื่องหารือในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย โดยอธิการบดีมอบให้รองอธิการบดีเป็นประธานกลุ่มสี และจับสลากสีได้ผลเป็นดังนี้
กลุ่มสีที่ ๑ สีม่วง
ประธานสี ผู้ช่วยศาสตราจารย์การุณย์ ด่านประดิษฐ์
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- สถาบันภาษา
- สถาบันวิจัยและพัฒนา
๒

กลุ่มสีที่ ๒ สีน้าเงิน
ประธานสี ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปียถนอม
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- สานักคอมพิวเตอร์
กลุ่มสีที่ ๓ สีแดง
ประธานสี อาจารย์ชัยยุธ มณีรัตน์
- คณะครุศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะพยาบาลศาสตร์
- สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
กลุ่มสีที่ ๔ สีชมพู
ประธานสี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิมล มรรควิบูลย์ชัย
- สานักงานอธิการบดี
- สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- สานักศิลปะและวัฒนธรรม
- หน่วยตรวจสอบภายใน
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ประธานขอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณารายงานการประชุ ม สภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จานวน ๑๔ หน้า เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑
สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยข้อแก้ไข หน้า ๘ ระเบียบวาระที่ ๔.๑ ข้อ ๑๔ เพิ่มเติมข้อความจาก “การดารง
ตาแหน่งคณะวิทยาการจัดการ” เป็น “การดารงตาแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ”
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ รายงานการติดตามผลการดาเนินงานตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒
ประธานรายงานการติดตามผลการดาเนินงานตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

๓

เรื่องที่
มติที่ประชุม
การดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
๑ ให้ความเห็นชอบโครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์ ***น าเข้ า ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาใน -ประธานสภาคณาจารย์และ
เพื่อนสอนเพื่อน พี่สอนน้อง
ระเบียบวาระที่ ๕.๑
ข้าราชการ
-อาจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา
หมายเหตุ

มติที่ประชุม

* ยังไม่ได้ดาเนินการ
** กาลังดาเนินการ
*** กาลังจะแล้วเสร็จ

รับทราบ

๓.๒ การติ ดตามความก้ าวหน้ าตามมติ ที่ ประชุ มคณะกรรมการสภาคณาจารย์ และ
ข้าราชการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ – ๖/๒๕๖๒
ประธานรายงานการติ ดตามความก้ าวหน้ าตามมติ ที่ ประชุ มคณะกรรมการสภา
คณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ – ๖/๒๕๖๒ ให้ที่ประชุมทราบดังนี้
เรื่องอยู่ระหว่างดาเนินการ
เรื่องที่ ครั้งที่
มติที่ประชุม
๑ ๖/๒๕๖๒ ให้ ค วามเห็ น ชอบโครงการผู้ บ ริ ห ารพบ
พนักงานมหาวิทยาลัย:การเปลี่ยนแปลงเพื่อ
อนาคต โดยสภาคณาจารย์และข้าราชการ
จะจั ด โครงการชี้ แ จงสวั ส ดิ ก ารพนั ก งาน
มหาวิทยาลัยให้ทุกท่านรับทราบ ทั้งนี้ จะ
หารื อ ผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย อี ก ครั้ ง เพื่ อ
กาหนดวันเวลาในการจัดโครงการต่อไป
๒ ๖/๒๕๖๒ ที่ประชุมเห็นชอบการจัดโครงการศึกษาดู
งานการส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ส าหรั บ
ผู้ เกษีย ณอายุ ร าชการ ทั้งนี้ มอบอาจารย์
ดร.ณัฐพัชญ์ ศรีราจันทร์ ดาเนินการเขียน
โครงการ
๓ ๑๐/๒๕๖๑ ที่ประชุมมอบอาจารย์ธีรศักดิ์ ลีล ะพัฒนา
นาระเบียบจรรยาบรรณอาจารย์ผู้สอนเข้าที่
ประชุมด้วย
เมื่ อ คราวประชุ ม ครั้ ง ที่ ๗/๒๕๖๒
อาจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา ได้สอบถามฝุาย
นิ ติ กรเกี่ ยวกั บการร่ างระเบี ยบจรรยาบรรณ
๔

การดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
โดยอธิการบดีจะขอเชิญบุคลากร ประธานสภาคณาจารย์และ
ทุกท่านเข้าร่วมประชุม ในวันที่ ข้าราชการ
๒๖ พฤศจิกายน 2562 และช่วง
บ่ า ยจะประชุ ม เรื่ อ งสหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม

**มหาวิทยาลัยให้ชะลอโครงการ -ประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ
นี้ออกไปก่อน
-อาจารย์ ดร.ณัฐพัชญ์
ศรีราจันทร์
**อยู่ระหว่างดาเนินการ

อาจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา

เรื่องที่

ครั้งที่

มติที่ประชุม
อาจารย์ผู้สอนแล้ว ได้ความว่ายังไม่มีการเสนอ
ร่ า งแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม เข้ า คณะกรรมการร่ า ง
กฎหมาย จึงยังไม่ได้มีการนาเสนอในที่ประชุม
คณะอนุ ก รรมการด้ า นกฏหมายของสภา
มหาวิทยาลัย

หมายเหตุ

มติที่ประชุม

การดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

* ยังไม่ได้ดาเนินการ
** กาลังดาเนินการ
*** กาลังจะแล้วเสร็จ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒
ประธานรายงานมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา
มหาวชิราลงกรณ ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีสาระสาคัญดังนี้
๑. รับทราบผลการดาเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒
๒. รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒
๓. รับทราบการให้ความเห็นชอบประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขการได้ ม าซึ่ ง บุ ค คลเพื่ อ เสนอชื่ อ เป็ น ผู้ แ ทนข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามหนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ที่ อว ๐๖๓๓.๐๑.๑/ว ๑๔ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
๔. รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของสถาบันภาษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒
๕. อนุมัติให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจาเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๒ จานวน ๑๒๐ คน ดังนี้
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตร
รวม
ภาคปกติ
กศ.พป.
ครุศาสตรบัณฑิต
๑๖
๑๖
วิทยาศาสตรบัณฑิต
๖
๓
๙
ศิลปศาสตรบัณฑิต
๓๐
๓๐
๕

ระดับปริญญาตรี
รวม
ภาคปกติ
กศ.พป.
บริหารธุรกิจบัณฑิต
๒๐
๒
๒๒
บัญชีบัณฑิต
๔
๖
๑๐
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
๑๘
๒
๒๐
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
๔
๔
นิติศาสตรบัณฑิต
๑
๑
นิเทศศาสตรบัณฑิต
๓
๓
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
๕
๕
รวม
๑๐๖
๑๔
๑๒๐
๖. อนุมัติให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา จานวน ๓ คน
ดังนี้
๑) ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จานวน ๑ คน
๒) ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จานวน ๒ คน
๗. อนุ มัติ แผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
(เพิ่มเติม) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จานวน ๑๘๐ คน
๘. อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จานวนเงิน ๓๔๐,๓๘๐,๑๐๐ บาท (สามร้อยสี่สิบล้านสามแสนแปดหมื่น
หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
๙. อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินคงคลัง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ ของมหาวิทยาลัย จานวน ๑๒๙,๗๒๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่นห้าพัน
บาทถ้วน) ดังนี้
๑) โครงการปรับปรุ งอาคารสิ ริว รปัญญาและค่ าออกแบบ เพื่ อรองรับพิ ธี
พระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จานวน ๙๔,๗๒๕,๐๐๐ บาท (เก้าสิบสี่ล้านเจ็ดแสนสอง
หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๒) โครงการปรับปรุงระบบจาหน่ายไฟฟูาพิกัดแรงดัน ๒๒ kv แบบเหนือ
ศีรษะเป็นระบบฝังใต้ดิน จานวน ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบห้าล้านบาทถ้วน)
๑๐. ให้ความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการให้บริการ
ทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๑. ให้ ความเห็ นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไข การจ่ายเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพให้พนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๒. ให้ ความเห็ นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขอัตราค่าตรวจสุขภาพประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒
หลักสูตร

๖

๑๓. ให้ ความเห็ นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินเบี้ยประกันสุขภาพแบบกลุ่ม พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๔. ให้ ความเห็ นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินบาเหน็จพนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๕. ให้ ความเห็ นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าเล่าเรียนบุตร พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๖. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการลงทุน ดังนี้
๑) นายแพทย์พินิจ หิรัญโชติ
ประธานกรรมการ
๒) นายกิตติศักดิ์
เมธาทัศน์ชวลิต
กรรมการ
๓) รองอธิการบดีกากับดูแลด้านบริหาร
กรรมการ
๔) รองอธิการบดีกากับดูแลด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณ กรรมการ
๕) ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
กรรมการ
๖) หัวหน้างานการเงินและบัญชี
กรรมการและเลขานุการ
๗) นางสาวกิ่งกาญจน์ จารุกรุณา
ผู้ช่วยเลขานุการ
๘) นางสาวมะลิวัลย์ ศศิวิทยา
ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๗. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารรายได้ ดังนี้
๑) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประธานกรรมการ
๒) นายแพทย์พินิจ หิรัญโชติ
กรรมการ
๓) นายกิตติศักดิ์
เมธาทัศน์ชวลิต
กรรมการ
๔) รองอธิการบดีทุกคน
กรรมการ
๕) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการ
๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ กรรมการ
๗) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิฏฐิตา เชิดชู
กรรมการ
๘) นายสุรเดช
นิลเอก
กรรมการ
๙) ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
กรรมการ
๑๐) ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
กรรมการและเลขานุการ
๑๑) หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๒) นางสาวสาวิตรี ไทรเขื่อนขันธ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๘. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบันภาษา ดังนี้
๑) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประธานกรรมการ
๒) ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์
กรรมการ
๓) อาจารย์ ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน
กรรมการ
๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์ กรรมการ
๗

๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล มรรควิบูลย์ชัย กรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ ให้ใช้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ฉบับปัจจุบัน และ
แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖
เป็นกรอบในการกาหนดทิศทางการสรรหาผู้อานวยการสถาบันภาษา
๑๙) อนุ มั ติ ก ารจ้ า งผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ส มหมาย เปี ย ถนอม เป็ น ผู้ บ ริ ห ารใน
ตาแหน่งรองอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ให้ได้รับเงินเดือน
ในอัตราเดือนละ ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ได้รับเงินประจาตาแหน่งเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท
(หนึ่ งหมื่น บาทถ้ว น) ค่ าตอบแทนประจาตาแหน่งเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้ว น) และ
ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจาตาแหน่ง เดือนละ ๒๕,๔๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันสี่ร้อย
บาทถ้วน) ซึ่งเป็นไปตามสัญญาจ้างเดิม เลขที่ บ.๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๒ มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒
และครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒
ประธานรายงานมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ครั้ งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่ อวันที่ ๑๕ สิ งหาคม ๒๕๖๒ และครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ สิ งหาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๓ รายชื่อคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (กรรมการ กพอ.)
กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เรื่ อง หลั กเกณฑ์ วิธีการและเงื่อ นไขการได้มาซึ่ง บุคคลเพื่อเสนอชื่ อเป็นผู้ แทนข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยสรุปสาระสาคัญ ไว้ดังนี้
ข้ อ ๑ ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย เชิ ญ ข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ สั ง กั ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมาประชุมเพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จานวนหนึ่งคน เพื่อเสนอชื่อเข้าร่วมกระบวนการแต่งตั้งกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาประเภทผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ข้อ ๒ การประชุมเพื่อดาเนินการตามข้อ ๑ ให้มหาวิทยาลัยดาเนินการให้มีการ
สมัครหรือเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอ
ชื่อ ต้ องให้ ค วามยิ น ยอมหากได้รั บ เลื อ ก กรณีมี ผู้ ส มัค รหรื อ มีผู้ ไ ด้ รับ การเสนอชื่ อมากกว่ า หนึ่ ง คน ให้
ดาเนินการคัดเลือกโดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมออกเสียงโดยลงคะแนนลับและนับคะแนนโดยเปิดเผย เพื่อให้ได้
๘

ผู้แทนจานวนหนึ่งคน กรณีผู้ได้คะแนนสูงสุดมากกว่าหนึ่งคน ให้ประธานที่ประชุมดาเนินการจับสลากให้
เหลือเพียงหนึ่งคน
ข้อ ๓ ให้ มหาวิ ทยาลั ย ดาเนิ นการส่ ง รายชื่อ ผู้ ไ ด้รั บการคัดเลื อ กตามข้อ ๒ ต่ อ
สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายในระยะเวลาตามหนังสือ
สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว ๐๒๒๗.๑/ว ๒๘๗ ลงวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ข้อ ๔ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาอันเกิดจาก
การปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอานาจตีความ วินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด
ในการนี้ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๔ คณะกรรมการบริหารรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ตามคาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ที่ ๑๙/๒๕๖๒ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารรายได้ เพื่อให้การบริหารจัดการรายได้ของมหาวิทยาลัย
เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารรายได้ ดังนี้
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประธานกรรมการ
๒. นายแพทย์พินิจ
หิรัญโชติ
กรรมการ
๓. นายกิตติศักดิ์
เมธาทัศน์ชวลิต
กรรมการ
๔. รองอธิการบดีทุกคน
กรรมการ
๕. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการ
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ กรรมการ
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิฏฐิตา เชิดชู
กรรมการ
๘. นายสุรเดช
นิลเอก
กรรมการ
๙. ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
กรรมการ
๑๐. ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
กรรมการและเลขานุการ
๑๑. หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๒. นางสาวสาวิตรี
ไทรเขื่อนขันธ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
มติที่ประชุม

รับทราบ
๙

ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ รูปแบบและหัวข้อการให้ความรู้กับบุคลากรในการจัดโครงการเพื่อนสอนเพื่อน
พี่สอนน้อง
อาจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารูปแบบและหัวข้อการให้
ความรู้กับบุคลากรในการจัดโครงการเพื่อนสอนเพื่อน พี่สอนน้อง ตามรายละเอียดเอกสารดังแนบ
มติที่ประชุม
ตามที่ได้นาเสนอมหาวิทยาลัยแล้วนั้น มหาวิทยาลัยให้ความเห็นว่าให้สภาคณาจารย์
และข้าราชการจัดโครงการฯ ดังกล่าวภายในมหาวิทยาลัยเพื่อลดค่าใช้จ่าย
๕.๒ การนาเสนอข้อมูลแก่บุคลากรในการประชุมบุคลากรของมหาวิทยาลัยในช่วง
เดือนพฤศจิกายน
ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการนาเสนอข้อมูล ข่าวสารแก่บุคลากรในการ
ประชุมบุคลากรของมหาวิทยาลัยในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ นี้
มติที่ประชุม
ให้ความเห็นชอบให้สภาคณาจารย์และข้าราชการจัดโครงการเพื่อ นาเสนอข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ดังนี้
๑) ระเบียบฯ เรื่องการปฏิบัติหน้าที่คุมสอบของอาจารย์
๒) บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู้สอน
๓) ระเบียบการปฏิบัติราชการ
๔) กฎหมายสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
มอบอาจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์อวยไชย อินทรสมบัติ
ร่วมกันเขียนโครงการ โดยให้นาเสนอที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการร่วมพิจารณาในการประชุม
ครั้งต่อไป
๕.๓ การจั ดกิ จกรรมคณาจารย์ ร่ วมกั บสภานั กศึ กษาเพื่ อหาข้ อเสนอแนะส าหรั บ
มหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดประโยชน์กับนักศึกษาตามคาแนะนาของท่านองคมนตรี ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดกิจกรรมคณาจารย์ร่วมกับสภานักศึกษา
เพื่อหาข้อเสนอแนะสาหรับมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดประโยชน์กับนักศึกษาตามคาแนะนาของท่านองคมนตรี
ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม อาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มติที่ประชุม

ให้ความเห็นชอบการนาเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบก่อนดาเนินการต่อไป

๑๐

๕.๔ การจั ด ทาแผนกิจกรรมของหน่ว ยงานในมหาวิทยาลั ยเพื่อลดผลกระทบต่ อ
การเรียนการสอน
ประธานเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาการจั ด ท าแผนกิ จ กรรมของหน่ ว ยงานใน
มหาวิทยาลัยเพื่อลดผลกระทบต่อการเรียนการสอน
มติที่ประชุม
ให้ ค วามเห็ น ชอบน าเสนอมหาวิ ทยาลั ย แจ้ งหน่ว ยงานในมหาวิท ยาลั ย ทาแผน
กิจกรรมรายปี เพื่อลดผลกระทบต่อการเรียนการสอนและลดปัญหาการจัดกิจกรรมซ้าซ้อนกัน
ระเบียบวาระที่ ๖
เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ อาจารย์ ธี ร ะศั ก ดิ์ ลี ล ะพั ฒ นา รายงานผลการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ตามที่ได้รับมอบหมายจากประธาน ให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
๖.๒ ที่ประชุมเห็นชอบการจัดทามติการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยทา
เป็นหนังสือเวียนให้บุคลากรทุกท่านทราบ
๖.๓ ที่ ประชุ มเห็ นชอบให้ อาจารย์ ดร.ณั ฐพัชญ์ ศรี ราจันทร์ เป็ นผู้ ดู แลเว็ บไซต์ สภา
คณาจารย์และข้าราชการ ร่วมกับนางภัทรานิษฐ์ บุญรักษาศิริพงษ์
และมอบอาจารย์ ดร.ณัฐวรรณ พุ่มดียิ่ง เป็นผู้ดูแลเพจ Facebook สภาคณาจารย์
และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
๖.๔ ขอความร่วมมือสภาคณาจารย์และข้าราชการทุกท่านรับข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
ของคณาจารย์และบุคลากรนาแจ้งที่ประชุมทราบ
๖.๕ ประธานแจ้งกาหนดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒
ในวั น อั ง คารที่ ๒๒ ตุ ล าคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้ อ งประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น ๓
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
เลิกประชุม

เวลา ๑๖.๒๕ น.

(นางภัทรานิษฐ์ บุญรักษาศิริพงษ์)
ผู้จดรายงานการประชุม

(อาจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

๑๑

