
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ 

เมื่อวันที่  ๒๕  กันยายน  ๒๕๖๒  เวลา ๑๔.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

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

ผู้มาประชุม 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ ประธานกรรมการ 
 ๒. อาจารย์ ดร.ธีรวุธ ธาดาตันติโชค รองประธานกรรมการ 
 ๓. อาจารย์ ดร.หรรษา คล้ายจันทร์พงษ์ กรรมการ 
 ๔. อาจารย์ณัฐวรรธน์ สถิราวิวัฒน์ กรรมการ 
 ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อวยไชย อินทรสมบัติ กรรมการ  
 ๖. อาจารย์ ดร.ณัฐพัชญ์ ศรีราจันทร์ กรรมการ 
 ๗. อาจารย์ ดร.พิบูลย์ มังกร กรรมการ 
 ๘. อาจารย์ ดร.ณัฐวรรณ พุ่มดียิ่ง กรรมการ 
 ๙. นางศรีสุดา มีอยู่เต็ม กรรมการ 
 ๑๐. นางฐิติรัตน์ ฟูาเฟ่ืองวิทยากุล กรรมการ 
 ๑๑. อาจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๒. นางภัทรานิษฐ์ บุญรักษาศิริพงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันท์นภัส นิยมทรัพย์ กรรมการ   ติดราชการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์      จันทนะโสตถิ์                  กรรมการ   ติดราชการ 

เริ่มประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น. 
  ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ๑.  การไปร่วมงานเกษียณอายุราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในวันนี้มีกรรมการ
เข้าร่วมงาน คือ อาจารย์ ดร.หรรษา  คล้ายจันทร์พงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันท์นภัส  นิยมทรัพย์  
อาจารย์ธีรศักดิ์  ลีละพัฒนา และนางศรีสุดา  มีอยู่เต็ม   
  และขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  วันที่ ๒๖ 
กันยายน ๒๕๖๒  ขอความร่วมมือกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการทุกท่าน 

 



๒ 
 

 ๒. เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้เกิดเหตุนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
กระโดดลงมาจากชั้นดาดฟูาของอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ เสียชีวิต ซึ่ง
นักศึกษาที่เสียชีวิตคือ นายเทพด ารง รักษาพล อายุ ๒๓ ปี นักศึกษาชั้นปี ๔ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
คณะวิทยาการจัดการ โดยสื่อมวลชนได้เผยแพร่ข่าวว่าสาเหตุที่นักศึกษากระโดดตึกอาจเนื่องมาจาก
นักศึกษามีความเครียดเรื่องการเรียน ไม่มีเงินจ่ายค่าลงทะเบียน จึงไม่สามารถออกฝึกงานเพ่ือที่จะส าเร็จ
การศึกษาพร้อมเพ่ือนได้ ซึ่งในเรื่องนี้หลังจากท่ีได้สอบถามจากบิดาของนายเทพด ารง รักษาพล แล้ว ทราบ
ว่าทางครอบครัวได้ส่งเงินค่าลงทะเบียนเรียนและค่าใช้จ่ายส่วนตัวมาให้โดยตลอด ไม่ได้มีปัญหาเรื่อง
การเงินแต่อย่างใด แต่จากการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พบว่านายเทพด ารง รักษาพล น าเงินไป
ใช้จ่ายในทางที่ไม่ถูกต้องจึงไม่มีเงินมาช าระค่าลงทะเบียน เมื่อเกิดปัญหาและไม่สามารถหาทางออกได้ ท า
ให้ตัดสินใจจบปัญหาด้วยวิธีการดังกล่าว  
  ในการนี้ กองพัฒนานักศึกษาได้ท าจัดศูนย์ให้ค าปรึกษานักศึกษา และมหาวิทยาลัยยังมี
นโยบายลดความตึงเครียดเรื่องการสอบภาษาอังกฤษ และให้อาจารย์ช่วยกันสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา 
 ๓.  มหาวิทยาลัยอนุมัติจ้างผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปียถนอม เป็นผู้บริหารใน
ต าแหน่งรองอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓  
 ๔.  รับทราบการรื้อถอนบ้านพักอาจารย์ และบ้านพักคนงานในมหาวิทยาลัย เพ่ือ
ปรับปรุงพื้นท่ีรองรับการ เป็นสถานที่รับพระราชทานปริญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคกลาง ให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ นี้ 
 ๕.  ขอเชิญร่วมท าบุญทอดกฐินสามัคคี ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ วัดใหม่ 
ปิ่นเกลียว ต าบลนครปฐม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  
 ๖.  ขอเชิญร่วมท าบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจ าปี  ๒๕๖๒ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ วัดพระธาตุ
ช้างค้ าวรวิหาร ต าบลในเวียง อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  
 ๗.  มหาวิทยาลัยจัดโครงการกีฬาบุคลากร รู้รัก สามัคคี ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
เพ่ือสร้างความสามัคคี ส่งเสริมการเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ และสานสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน ในการนี้ ขออนุญาตให้อาจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา น ารายงานให้ที่ประชุมทราบ  
   อาจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา แจ้งว่างานบริหารทรัพยากรบุคคลได้จัดแบ่งหน่วยงาน
ออกเป็น ๔ กลุ่มสี และผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปียถนอม น าเรื่องหารือในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย โดยอธิการบดีมอบให้รองอธิการบดีเป็นประธานกลุ่มสี และจับสลากสีได้ผลเป็นดังนี้ 
   กลุ่มสีที่ ๑  สีม่วง 
   ประธานสี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์การุณย์  ด่านประดิษฐ์ 

- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
- สถาบันภาษา 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 



๓ 
 

   กลุ่มสีที่ ๒ สีน้ าเงิน 
   ประธานสี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย  เปียถนอม 

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- ส านักคอมพิวเตอร์ 

   กลุ่มสีที่ ๓ สีแดง 
   ประธานสี อาจารย์ชัยยุธ  มณีรัตน์ 

- คณะครุศาสตร์ 
- คณะวิทยาการจัดการ 
- คณะพยาบาลศาสตร์ 
- ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี 

   กลุ่มสีที่ ๔ สีชมพู 
   ประธานสี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิมล  มรรควิบูลย์ชัย 

- ส านักงานอธิการบดี 
- ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
- ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
- หน่วยตรวจสอบภายใน 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ       
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓       
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จ านวน ๑๔ หน้า เพ่ือรับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยข้อแก้ไข หน้า ๘ ระเบียบวาระที่ ๔.๑ ข้อ ๑๔ เพ่ิมเติมข้อความจาก “การด ารง
ต าแหน่งคณะวิทยาการจัดการ” เป็น “การด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ”   

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ รายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
ครั้งที ่๗/๒๕๖๒ 
  ประธานรายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม  ๒๕๖๒ ให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 
 
 
 



๔ 
 

เรื่องท่ี มติที่ประชุม การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ ให้ความเห็นชอบโครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์ 

เพ่ือนสอนเพ่ือน พ่ีสอนน้อง 
***น า เข้ าที่ ประชุมพิจารณาใน
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ 

-ประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ 
-อาจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา 

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

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 ๓.๒ การติดตามความก้าวหน้าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ – ๖/๒๕๖๒ 
  ประธานรายงานการติดตามความก้าวหน้าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภา
คณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ – ๖/๒๕๖๒ ให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 

เรื่องอยู่ระหว่างด าเนินการ 
เรื่องที่ คร้ังที่ มติที่ประชุม การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑ ๖/๒๕๖๒ ให้ความเห็นชอบโครงการผู้บริหารพบ
พนักงานมหาวิทยาลัย:การเปลี่ยนแปลงเพ่ือ
อนาคต โดยสภาคณาจารย์และข้าราชการ
จะจัดโครงการชี้แจงสวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัยให้ทุกท่านรับทราบ ทั้งนี้ จะ
หารือผู้บริหารมหาวิทยาลัยอีกครั้งเ พ่ือ
ก าหนดวันเวลาในการจัดโครงการต่อไป 

โดยอธิการบดีจะขอเชิญบุคลากร
ทุกท่านเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 
๒๖ พฤศจิกายน 2562 และช่วง
บ่ ายจะประชุมเรื่ องสหกรณ์   
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม  

ประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ 

๒ ๖/๒๕๖๒ ที่ประชุมเห็นชอบการจัดโครงการศึกษาดู
งานการส่ ง เสริ มคุณภาพชี วิ ตส าหรั บ         
ผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ มอบอาจารย์ 
ดร.ณัฐพัชญ์ ศรีราจันทร์ ด าเนินการเขียน
โครงการ 

**มหาวิทยาลัยให้ชะลอโครงการ
นี้ออกไปก่อน 

-ประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ 
-อาจารย์ ดร.ณัฐพัชญ์           
ศรีราจันทร์ 

๓ ๑๐/๒๕๖๑ ที่ประชุมมอบอาจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา 
น าระเบียบจรรยาบรรณอาจารย์ผู้สอนเข้าที่
ประชุมด้วย 
     เมื่ อคราวประชุมครั้ งที่  ๗/๒๕๖๒ 
อาจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา ได้สอบถามฝุาย
นิติกรเก่ียวกับการร่างระเบียบจรรยาบรรณ

**อยู่ระหว่างด าเนินการ อาจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา 



๕ 
 

เรื่องที่ คร้ังที่ มติที่ประชุม การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
อาจารย์ผู้สอนแล้ว ได้ความว่ายังไม่มีการเสนอ
ร่ างแก้ ไขเพ่ิมเติมเข้ าคณะกรรมการร่ าง
กฎหมาย จึงยังไม่ได้มีการน าเสนอในที่ประชุม
คณะอนุกรรมการด้านกฏหมายของสภา
มหาวิทยาลัย 

 

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

มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ๔.๑ มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ 
  ประธานรายงานมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่  ๗  กันยายน  ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา       
มหาวชิราลงกรณ ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
  ๑.  รับทราบผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒  
  ๒.  รับทราบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ 
  ๓.  รับทราบการให้ความเห็นชอบประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการได้มาซึ่งบุคคลเพ่ือเสนอชื่อเป็นผู้แทนข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามหนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   
ที่ อว ๐๖๓๓.๐๑.๑/ว ๑๔ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
  ๔.   รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของสถาบันภาษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ 
  ๕.  อนุมัติให้ปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๒ จ านวน ๑๒๐ คน ดังนี้ 

หลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

รวม 
ภาคปกติ กศ.พป. 

ครุศาสตรบัณฑิต 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 

๑๖ 
๖ 

๓๐ 

- 
๓ 
- 

๑๖ 
๙ 

๓๐ 
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หลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

รวม 
ภาคปกติ กศ.พป. 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
บัญชีบัณฑิต 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
นิติศาสตรบัณฑิต 
นิเทศศาสตรบัณฑิต 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

๒๐ 
๔ 

๑๘ 
๔ 
- 
๓ 
๕ 

๒ 
๖ 
๒ 
- 
๑ 
- 
- 

๒๒ 
๑๐ 
๒๐ 
๔ 
๑ 
๓ 
๕ 

รวม ๑๐๖ ๑๔ ๑๒๐ 
  ๖.  อนุมัติให้ปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๓ คน 
ดังนี้  
   ๑) ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จ านวน ๑ คน 
   ๒) ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จ านวน ๒ คน 
  ๗.  อนุมัติแผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
(เพ่ิมเติม) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จ านวน ๑๘๐ คน 
  ๘.  อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวนเงิน ๓๔๐,๓๘๐,๑๐๐ บาท (สามร้อยสี่สิบล้านสามแสนแปดหมื่น
หนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
  ๙.  อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินคงคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ ของมหาวิทยาลัย จ านวน ๑๒๙,๗๒๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่นห้าพัน
บาทถ้วน) ดังนี้ 
   ๑) โครงการปรับปรุงอาคารสิริวรปัญญาและค่าออกแบบ เพ่ือรองรับพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จ านวน ๙๔,๗๒๕,๐๐๐ บาท (เก้าสิบสี่ล้านเจ็ดแสนสอง
หมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
   ๒) โครงการปรับปรุงระบบจ าหน่ายไฟฟูาพิกัดแรงดัน ๒๒ kv แบบเหนือ
ศีรษะเป็นระบบฝังใต้ดิน จ านวน ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบห้าล้านบาทถ้วน) 
  ๑๐. ให้ความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการให้บริการ
ทางวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ๑๑. ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไข การจ่ายเงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพให้พนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๒  
  ๑๒. ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขอัตราค่าตรวจสุขภาพประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒  
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  ๑๓. ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินเบี้ยประกันสุขภาพแบบกลุ่ม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ๑๔. ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินบ าเหน็จพนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ๑๕. ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าเล่าเรียนบุตร พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ๑๖. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการลงทุน ดังนี้ 
       ๑) นายแพทย์พินิจ    หิรัญโชติ          ประธานกรรมการ 
       ๒) นายกิตติศักดิ ์ เมธาทัศน์ชวลิต        กรรมการ 
       ๓) รองอธิการบดีก ากับดูแลด้านบริหาร    กรรมการ 
       ๔) รองอธิการบดีก ากับดูแลด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณ กรรมการ 
       ๕) ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี    กรรมการ 
       ๖) หัวหน้างานการเงินและบัญชี    กรรมการและเลขานุการ 
       ๗) นางสาวกิ่งกาญจน ์ จารุกรุณา        ผู้ช่วยเลขานุการ                    
                                   ๘) นางสาวมะลิวัลย์  ศศิวิทยา    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๑๗.  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารรายได้ ดังนี้ 
       ๑) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ประธานกรรมการ 
       ๒) นายแพทย์พินิจ หริัญโชติ       กรรมการ  
       ๓) นายกิตติศักดิ ์ 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) ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี            กรรมการ 
   ๑๐) ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน            กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๑) หัวหน้างานการเงินและบัญชี            ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๒) นางสาวสาวิตรี    ไทรเขื่อนขันธ์                ผู้ช่วยเลขานุการ  

  ๑๘.  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันภาษา ดังนี้ 
        ๑) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ประธานกรรมการ 
        ๒) ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ  โควินท์ทวีวัฒน์  กรรมการ  
        ๓) อาจารย์ ดร.นิพล  เชื้อเมืองพาน             กรรมการ 
        ๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ ์กรรมการ 
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        ๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล  มรรควิบูลย์ชัย   กรรมการและเลขานุการ 
         ทั้งนี้ ให้ใช้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ฉบับปัจจุบัน และ
แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ 
เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
  ๑๙) อนุมัติการจ้างผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปียถนอม เป็นผู้บริหารใน
ต าแหน่งรองอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ให้ได้รับเงินเดือน
ในอัตราเดือนละ ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ได้รับเงินประจ าต าแหน่งเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และ
ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง 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     
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ และครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒          
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ให้ที่ประชุมทราบ    

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 ๔.๓ รายชื่อคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (กรรมการ กพอ.) 
กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการได้มาซึ่งบุคคลเพ่ือเสนอชื่อเป็นผู้แทนข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยสรุปสาระส าคัญ ไว้ดังนี้ 
  ข้อ ๑ ให้มหาวิทยาลัยเชิญข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมาประชุมเพ่ือคัดเลือกเป็นผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ านวนหนึ่งคน เพ่ือเสนอชื่อเข้าร่วมกระบวนการแต่งตั้งกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาประเภทผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
  ข้อ ๒ การประชุมเพ่ือด าเนินการตามข้อ ๑ ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการให้มีการ
สมัครหรือเสนอชื่อเพ่ือเป็นผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอ
ชื่อต้องให้ความยินยอมหากได้รับเลือก กรณีมีผู้ สมัครหรือมีผู้ได้รับการเสนอชื่อมากกว่าหนึ่งคน ให้
ด าเนินการคัดเลือกโดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมออกเสียงโดยลงคะแนนลับและนับคะแนนโดยเปิดเผย เพ่ือให้ได้
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ผู้แทนจ านวนหนึ่งคน กรณีผู้ได้คะแนนสูงสุดมากกว่าหนึ่งคน ให้ประธานที่ประชุมด าเนินการจับสลากให้
เหลือเพียงหนึ่งคน 
  ข้อ ๓ ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการส่งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๒ ต่อ
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายในระยะเวลาตามหนังสือ
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว ๐๒๒๗.๑/ว ๒๘๗ ลงวันที่ 
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒  
  ข้อ ๔ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาอันเกิดจาก
การปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจตีความ วินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด 

 ในการนี้ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 ๔.๔ คณะกรรมการบริหารรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
   ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม          
ที่ ๑๙/๒๕๖๒ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารรายได้ เพ่ือให้การบริหารจัดการรายได้ของมหาวิทยาลัย
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่ง
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. นายกิตติศักดิ ์  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. ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี   กรรมการ 
๑๐.  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน  กรรมการและเลขานุการ 
๑๑.  หัวหน้างานการเงินและบัญชี   ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๒.  นางสาวสาวิตรี ไทรเขื่อนขันธ์  ผู้ช่วยเลขานุการ  

มติที่ประชุม    รับทราบ   



๑๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑ รูปแบบและหัวข้อการให้ความรู้กับบุคลากรในการจัดโครงการเพื่อนสอนเพื่อน 
พี่สอนน้อง 
  อาจารย์ธีรศักดิ์  ลีละพัฒนา  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารูปแบบและหัวข้อการให้
ความรู้กับบุคลากรในการจัดโครงการเพื่อนสอนเพ่ือน พ่ีสอนน้อง ตามรายละเอียดเอกสารดังแนบ 

มติที่ประชุม  ตามที่ได้น าเสนอมหาวิทยาลัยแล้วนั้น มหาวิทยาลัยให้ความเห็นว่าให้สภาคณาจารย์
และข้าราชการจัดโครงการฯ ดังกล่าวภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือลดค่าใช้จ่าย 

 ๕.๒ การน าเสนอข้อมูลแก่บุคลากรในการประชุมบุคลากรของมหาวิทยาลัยในช่วง
เดือนพฤศจิกายน 
  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการน าเสนอข้อมูลข่าวสารแก่บุคลากรในการ
ประชุมบุคลากรของมหาวิทยาลัยในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ นี้ 
 
มติที่ประชุม  ให้ความเห็นชอบให้สภาคณาจารย์และข้าราชการจัดโครงการเพ่ือน าเสนอข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ดังนี้ 

๑) ระเบียบฯ เรื่องการปฏิบัติหน้าที่คุมสอบของอาจารย์ 
๒) บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู้สอน 
๓) ระเบียบการปฏิบัติราชการ 
๔) กฎหมายสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มอบอาจารย์ธีรศักดิ์  ลีละพัฒนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์อวยไชย อินทรสมบัติ 

ร่วมกันเขียนโครงการ โดยให้น าเสนอที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการร่วมพิจารณาในการประชุม
ครั้งต่อไป 

 ๕.๓ การจัดกิจกรรมคณาจารย์ร่วมกับสภานักศึกษาเพื่อหาข้อเสนอแนะส าหรับ
มหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดประโยชน์กับนักศึกษาตามค าแนะน าของท่านองคมนตรี ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดกิจกรรมคณาจารย์ร่วมกับสภานักศึกษา
เพ่ือหาข้อเสนอแนะส าหรับมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดประโยชน์กับนักศึกษาตามค าแนะน าของท่านองคมนตรี 
ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม อาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 
มติที่ประชุม  ให้ความเห็นชอบการน าเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบก่อนด าเนินการต่อไป 
 
 



๑๑ 
 

 ๕.๔ การจัดท าแผนกิจกรรมของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเพื่อลดผลกระทบต่อ       
การเรียนการสอน 
  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดท าแผนกิจกรรมของหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยเพื่อลดผลกระทบต่อการเรียนการสอน 
 
มติที่ประชุม  ให้ความเห็นชอบน าเสนอมหาวิทยาลัยแจ้งหน่วยงานในมหาวิทยาลัยท าแผน
กิจกรรมรายปี เพ่ือลดผลกระทบต่อการเรียนการสอนและลดปัญหาการจัดกิจกรรมซ้ าซ้อนกัน 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๖.๑ อาจารย์ธีระศักดิ์ ลีละพัฒนา รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ  ตามที่ได้รับมอบหมายจากประธาน ให้ที่ประชุมทราบ  
  ที่ประชุมรับทราบ    

 ๖.๒  ที่ประชุมเห็นชอบการจัดท ามติการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยท า
เป็นหนังสือเวียนให้บุคลากรทุกท่านทราบ 

 ๖.๓   ที่ประชุมเห็นชอบให้อาจารย์ ดร.ณัฐพัชญ์ ศรีราจันทร์ เป็นผู้ดูแลเว็บไซต์สภา
คณาจารย์และข้าราชการ ร่วมกับนางภัทรานิษฐ์ บุญรักษาศิริพงษ์ 
  และมอบอาจารย์ ดร.ณัฐวรรณ  พุ่มดียิ่ง เป็นผู้ดูแลเพจ Facebook สภาคณาจารย์
และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 ๖.๔   ขอความร่วมมือสภาคณาจารย์และข้าราชการทุกท่านรับข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
ของคณาจารย์และบุคลากรน าแจ้งที่ประชุมทราบ 

 ๖.๕  ประธานแจ้งก าหนดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒        
ในวันอังคารที่  ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓           
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
 
เลิกประชุม เวลา ๑๖.๒๕ น.  
 

 
 (นางภัทรานิษฐ์  บุญรักษาศิริพงษ์)                        (อาจารย์ธีรศักดิ์  ลีละพัฒนา)                        
 ผู้จดรายงานการประชุม                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
  


