
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
ครั้งที่  ๙/๒๕๖๑ 

วันศุกร์ที่  ๑๔  กันยายน  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.ธีรวุธ ธาดาตันติโชค กรรมการ 
 ๕. อาจารย์ ดร.หรรษา คล้ายจันทร์พงษ ์ กรรมการ 
 ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ ์ กรรมการ 
 ๗. อาจารย์ณัฐวรรธน์ สถิราวิวัฒน์ กรรมการ  
 ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อวยไชย อินทรสมบัติ กรรมการ 
 ๙. นางอารีรัตน์ บุตรแก้ว กรรมการ 
 ๑๐. นางศรีสุดา มีอยู่เต็ม กรรมการ 
 ๑๑. นางภัทรานิษฐ์ บุญรักษาศิริพงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑. อาจารย์ ดร.นันท์นภัส นิยมทรัพย์ กรรมการ           ติดราชการ 
 ๒. อาจารย์ พันจ่าเอกหญิง สีนวล รัตนวิจิตร กรรมการ         ติดราชการ 
 ๓. อาจารย์ยศพรธ์ วรรชนะ กรรมการและเลขานุการ ติดราชการ
   

เริ่มประชุม  เวลา ๑๕.๓๐ น. 

 ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ๑.๑  สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมกับที่ประชุม
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) ก าหนดจัดประชุมเสวนาทางวิชาการ 
เรื่อง “ธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา ส าหรับสภาคณาจารย์และข้าราชการ” และการประชุม 
ทปสท. สมัยสามัญประจ าปี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม
เฟ่ืองฟ้า ชั้น ๔ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และวิทยาลัยนานาชาติและการ
ท่องเที่ยว อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี นั้น 



๒ 
 

  ในการนี้ สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จึงขอ
เรียนเชิญประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เข้าร่วม
ประชุมเสวนาตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว พร้อมนี้มีค่าลงทะเบียนท่านละ ๑,๕๐๐ บาท (หนึ่งพันห้า
ร้อยบาทถ้วน) โดยผู้เข้าร่วมการประชุมเสวนา ให้ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังจากต้นสังกัด ทั้งนี้ขอให้ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วม
ประชุมเสวนามายังส านักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ภายในวันที่ 
๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ที่ประชุมเห็นชอบ มอบอาจารย์ ดร.ธีรวุธ  ธาดาตันติโชค และผู้ช่วยศาสตราจารย์
อวยไชย  อินทรสมบัติ  ร่วมประชุมเสวนาทางวิชาการและประชุม ทปสท. สมัยสามัญ ประจ าปี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 
 ๑.๒  การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๖ “ราชภัฏอุบลราชธานี
เกมส์” ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
  ๑.๓  ก าหนดการขอเชิญร่วมเป็นเกียรติงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปี 
๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง ๓ แห่ง ดังนี้ 
   ๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีก าหนดจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ข้าราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัย ในวันอังคารที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ (หน้า
อาคารครุศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งในปีนี้มีผู้ที่ครบการเกษียณอายุราชการ จ านวน ๘ ท่าน ดังนี้ 
   ข้าราชการ 

๑. ผศ.วรรณา กอวัฒนาวรานนท์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๒. ผศ. ดร.สุทัศน์ นาคจั่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๓. อาจารย์สุขุม หลานไทย          คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๔. อาจารย์สมนึก  วิเศษสมบัติ  คณะวิทยาการจัดการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย 
๑. อาจารย์เทิดศักดิ์ ทองแย้ม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๒. อาจารย์ ดร.นิภาวรรณ รัตนานนท์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
๓. อาจารย์สายหยุด พิลึก  คณะพยาบาลศาสตร์ 
๔. นางรุจิรัตน์  มณีตัน  ผู้ปฏิบัติงานบริการ 

     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

   ๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  มีก าหนดจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ข้าราชการ  
และลูกจ้างประจ า ในวันพุธที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ อาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ซึ่งในปีนี้มีข้าราชการที่ครบเกษียณอายุราชการ จ านวน ๕ ท่าน ดังนี้ 
   ข้าราชการ 

๑. ผศ.ดร. ณรัชช์อร ศรีทอง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 



๓ 
 

๒. ผศ.ธีระพันธ์  โชคอุดมชัย คณะวิทยาการจัดการ 
๓. อาจารย์จักรกฤษณ ์ โพธิ์แพงพุ่ม คณะครุศาสตร์ 
๔. อาจารย์อริยากัญญ์ พานิชวงศ ์ คณะครุศาสตร์ 
ลูกจ้างประจ า 
๑. นางปราณ ี  โพธิ์เงินงาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

   ๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีก าหนดจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ข้าราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจ า  ในวันพุธที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ หอประชุม       
รัตนพฤกษ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ซึ่ งในปีนี้มีข้าราชการที่ครบเกษียณอายุราชการ                
จ านวน ๑๐ ท่าน ดังนี้ 
   ข้าราชการ 

๑. ผศ. สุรางค ์  มันยานนท์ คณะครุศาสตร์ 
๒. อาจารย์ ดร. นิมิตร มั่งมีทรัพย์ คณะครุศาสตร์ 
๓. อาจารย์จินตนา  กล้ายประยงค ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๔. อาจารย์ ดร.ม.ล.ปริญญา  จรูญโรจน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๕. ผศ.กรรณิกา  ศิลปวิลาวัลย์ คณะวิทยาการจัดการ 
๖. ผศ. ว่าที่ร้อยตรีปัญญา คามีศักดิ์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗. อาจารย์กาญจน์  นาลาด  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๘. อาจารย์ฐนสพล  ปรีชาญาณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๙. นางรพีพรรณ  คฑาวัชรกุล ส านักงานอธิการบดี 
๑๐. นางยุพา  พวงแย้ม  ส านักงานอธิการบดี 

ทั้งนี้ ให้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 
๓ แห่ง ได้ที่นางภัทรานิษฐ์ บุญรักษาศิริพงษ์  เพ่ือจัดเตรียมรถตู้เข้าร่วมงาน 

ในการนี้ ขอความร่วมมือกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการทุกท่านเข้าร่วมงาน
เกษียณอายุราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมโดยพร้อมเพรียงกัน 
  ๑.๔  ขอเชิญร่วมท าบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจ าปี          
๒๕๖๑ ด้วยในปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร               
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดน าผ้าพระกฐินพระราชทาน      
ไปถวายพระภิกษุสงฆ์จ าพรรษา ณ วัดมณีสถิตกปิฎฐาราม ถนนมณีสถิต ต าบลอุทัยใหม่ อ าเภอเมืองอุทัยธานี 
จังหวัดอุทัยธานี ในวันเสาร์ที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. โดยเลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเป็นประธาน  



๔ 
 

   ในการนี้ ที่ประชุมได้ร่วมท าบุญ และมอบหมายนางภัทรานิษฐ์ บุญรักษาศิริพงษ์         
น าฝากเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาถนนศรีอยุธยา ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ ๐๑๓-๐-
๒๓๗๕๖-๖ ชื่อบัญชี “กฐินส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา” 
  ๑.๕  มอบนางภัทรานิษฐ์  บุญรักษาศิริพงษ์ ท าหนังสือขอบคุณสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่มอบหนังสือและวารสารประชาสัมพันธ์ให้สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏนครปฐม 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๘/๒๕๖๑ 
  ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๖ หน้า เพ่ือรับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ๘/๒๕๖๑           
เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีการแก้ไขในระเบียบวาระที่ ๖.๒ เรื่องที่ประชุมหารือเรื่องการ
พิจารณาก าหนดคุณลักษณะของการจัดซื้อจัดจ้าง และการเป็นกรรมการตรวจรับการซื้อจ้างข้ามสาย
หน่วยงาน โดยให้มีการแก้ไขเป็น “ที่ประชุมหารือเรื่องการมอบหมายงานข้ามสายงาน โดยมีค าสั่งจากคณะ
อ่ืนมาสั่งการให้บุคลากรในคณะอ่ืนท างาน บุคลากรจะใช้หลักเกณฑ์ใดในการพิจารณา ทั้งนี้จึงอยากให้
มหาวิทยาลัยทบทวนด้วยว่าสามารถด าเนินการได้หรือไม่  ในการนี้ มอบอาจารย์ธีรศักดิ์  ลีละพัฒนา 
ตรวจสอบข้อมูลตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าสามารถด าเนินการได้ และเป็นไปตามระเบียบราชการของ
มหาวิทยาลัยหรือไม่ โดยให้ท าหนังสือแจ้งมหาวิทยาลัยทราบและพิจารณาด าเนินการ เพ่ือให้เป็นแนวทาง
ในการด าเนินการต่อไป” 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
  ๓.๑  รายงานความคืบหน้าตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑  
         ประธานรายงานความคืบหน้าตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ               
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้  
๑) ด าเนินการแล้ว 
เรื่องที่ ครั้งที่ มติที่ประชุม การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑ ๘/๒๕๖๑ กา รจั ดตั้ ง ส หกรณ์ ออมทรั พย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

อยู่ระหว่างด าเนินการ ประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ 

๒ ๘/๒๕๖๑ มาตรการรักษาความปลอดภัยใน
มหาวิทยาลัย 
ที่ ประชุ มได้ ให้ ข้ อคิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะ ไว้ดังนี้ 
๑) มหาวิทยาลัยควรตรวจสอบกล้อง  
วงจรปิดว่าสามารถใช้งานและบันทึกภาพ     

มอบประธานน าแจ้ งที่
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยทราบ  

ประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ 



๕ 
 

เรื่องท่ี ครั้งที่ มติที่ประชุม การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
  ได้หรือไม่ และส ารวจจุดอับของกล้อง

วงจรปิดที่มีโอกาสเป็นจุดเสี่ยงด้วย 
๒) มหาวิทยาลัยควรก าหนดมาตรการ
ความปลอดภัยของบุคคลและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
๓) ให้กวดขันการปฏิบัติหน้าทีข่อง
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่าง
เข้มงวดตลอดเวลา และเนน้ย้ ามาก
เป็นพิเศษในยามวิกาลด้วย 

  

๓ ๗/๒๕๖๑ การประเมินภาระงานของมหาวิทยาลัย 
โดยมีประเด็นว่าเกณฑ์การประเมิน
ภาระงานยังไม่สอดคล้องกับนโยบาย
ของมหาวิทยาลั ย จึ งขอเสนอให้
มหาวิทยาลัยพิจารณาเกณฑ์การ
ประเมินภาระงานให้อาจารย์ผู้สอน 
และอาจารย์ที่สร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ
มีความเหมาะสมมากกว่านี้ ซึ่งไม่ควร
มุ่งเน้นในเรื่องงานวิจัยมากเกินไป  
ทั้งนี้ เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้
อาจารย์ด้วย 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
เสนอขอให้มหาวิทยาลัย
ทบทวนเกณฑ์การประเมิน
ภาระงาน 

ประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ 

๔ ๗/๒๕๖๑ การประเมินประสิทธิภาพของการจัด
กิจกรรม และการควบคุมงบประมาณ
การจัดประชุมหรือฝึกอบรม เนื่องจาก
เห็นว่าจะประหยัดงบประมาณมากขึ้น 
และให้ เน้นเรื่ องการศึกษาดู งาน
เฉพาะงานที่ตรงตามความต้องการ
และศาสตร์ของสาขาวิชาเพ่ือให้เกิด
ความคุ้มค่ามากขึ้น 
     ทั้งนี้ จึงอยากเสนอให้มหาวิทยาลัย
ทบทวนการประเมิน ประสิทธิภาพ
ของการจัดกิจกรรมและการควบคุม
งบประมาณการจัดประชุมหรือฝึกอบรม 

อยู่ระหว่างด าเนินการเพ่ือ
น าเสนอมหาวิทยาลัย 

- ประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ 
- อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ 
แสงทองพินิจ 
รองประธานกรรมการ 



๖ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบรายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑   

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ๔.๑  มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑  
  ประธานแจ้งมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑        
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา    
มหาวชิราลงกรณ ให้ที่ประชุมทราบ โดยสรุปสาระส าคัญไว้ดังนี้ 
  ๑. ผลการด าเนินงานตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 
๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
  ๒. รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/
๒๕๖๗ ถึงครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ 
  ๓. อนุมัติให้ปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน  ๑ คน คือ 
นางสาวจันทร์จิรา จันทะโสตถิ์ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ตามหนังสือที่ 
ศธ ๐๕๕๔.๐๑.๑/ว ๔๘ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑  
  ๔. อนุมัติให้ปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าเดือนสิงหาคม 
๒๕๖๑ จ านวน ๒๒๑ คน ดังนี้ 

หลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

รวม 
ภาคปกติ กศ.พป. 

ครุศาสตรบัณฑิต 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 
บัญชีบัณฑิต 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
นิติศาสตรบัณฑิต 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
นิเทศศาสตรบัณฑิต 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

๙ 
๑๓ 
๕๖ 
๙๑ 
๖ 

๑๑ 
๒ 
๑ 

๑๕ 
๒ 

๑ 
- 
๕ 
๙ 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

๑๐ 
๑๓ 
๖๑ 

๑๐๐ 
๖ 

๑๑ 
๒ 
๑ 

๑๕ 
๒ 

รวม ๒๐๖ ๑๕ ๒๒๑ 
  ๕. อนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๑ คน  
  ๖. อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวนเงิน ๓๔๔,๘๔๑,๕๐๐ บาท (สามร้อยสี่สิบสี่ล้านแปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพัน            
ห้าร้อยบาทถ้วน) 



๗ 
 

  ๗. ให้ความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการจัดการศึกษา
ส าหรับนักศึกษานานาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  
  ๘. ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนส าหรับนักศึกษานานาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ 
  ๙. ให้ความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยหอพักอาคารศูนย์
ความร่วมมืออาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๑  
  ๑๐. อนุมัติการก าหนดอัตราเงินเดือนของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปียถนอม 
รองอธิการบดี ในอัตราเดือนละ ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ส่วนการได้รับเงินประจ าต าแหน่งเดือนละ 
๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาท
ถ้วน) ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา การได้รับเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการและผู้ด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหา
รถประจ าต าแหน่งเดือนละ ๒๕,๔๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ให้เป็นไปตามข้อ ๘ ของระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งบริหารที่มิได้เป็นบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๒ 
  ๑๑. อนุมัติให้รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติและ
ผลงานทางวิชาการเข้าข่ายตามเกณฑ์ให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ทั้งนี้ 
ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยมอบให้มหาวิทยาลัยเสนอเรื่องให้ ก.พ.อ. ให้ความเห็นชอบเพ่ือ
ด าเนินการตามขั้นตอนและกราบบังคมทูลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป 
  ๑๒. อนุมัติแต่งตั้งบุคลากรมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน ๔ ราย 
ดังนี้ 
   ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาการตลาด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ 
   ๒) อาจารย์วรรณี สุจจิตร์จูล ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
การศึกษา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ 
   ๓) อาจารย์กฤษฎา เลิกชัยภูมิ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑  
   ๔) อาจารย์ ดร.มินท์มันตา หิรัณย์ณภัทร์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑      

มติที่ประชุม  รับทราบมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑        
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 



๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  ๕.๑  การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
           ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และรับทราบการด าเนินการจัดตั้งสหกรณ์        
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จะมีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

ขั้นตอน ระยะเวลา หมายเหตุ 
๑. เตรียมการเบื้องต้น 
    - รวบรวมกลุ่มบุคคลที่ประสงค์จะจัดตั้งสหกรณ์ 
    - เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 
    - มีปัญหาความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจและสังคม 
    - มีความสมัครใจ เสียสละ มีวินัย และซื่อสัตย์สุจริต 

ขึ้นอยู่กับความพร้อม
ของกลุ่มบุคคล 

 

๒. ประสานงานและฝึกอบรม 
    - ผู้แทนกลุ่มบุคคลประสานงานกับหน่วยงานในพ้ืนที่
เพ่ือขอค าแนะน า 
    - ให้การศึกษาอบรมแก่กลุ่มบุคคลโดยเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานในพ้ืนที่ ไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง 
    - ก าหนดวันประชุมในขั้นตอนต่อไป    

ขึ้นอยู่กับความพร้อม
ของกลุ่มบุคคล 

 

๓. ประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ เพ่ือ 
    - ก าหนดชื่อสหกรณ์ 
    - คัดเลือกคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ ไม่น้อยกว่า ๑๐ คน  
    - เสนอความเห็ นเกี่ ยวกับการก าหนดประเภท 
วัตถุประสงค์ แผนด าเนินการ และร่างข้อบังคับสหกรณ์ 

ขึ้นอยู่กับความพร้อม
ของกลุ่มบุคคล 

ก าหนดชื่อสหกรณ์
อย่างน้อย ๓ ชื่อ 

๔. ประชุมคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ เพ่ือ 
    - จองชื่อสหกรณ์ผ่าน Website กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
(www.cpd.go.th) หรือ หน่วยงานในพ้ืนที ่
    - เลือกประเภทสหกรณ์ และก าหนดวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์ท่ีจะขอจัดตั้ง 
    - จัดท าร่างข้อบังคับสหกรณ์ 
    - จัดท าแผนด าเนินการเกี่ยวกับธุรกิจ หรือกิจกรรมของ
สหกรณ์อย่างน้อย ๓ ปี 
    - จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์ 

ขึ้นอยู่กับความพร้อม
ของกลุ่มบุคคล 

สามารถตรวจสอบ
ความซ้ าซ้อนของชื่อ
สหกรณ ์

๕. ประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์ เพ่ือ 
    - รับทราบชื่อสหกรณ์ ประเภท วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการของสหกรณ์ 
    - พิจารณาร่างข้อบังคับ เพ่ือก าหนดให้เป็นข้อบังคับสหกรณ์ 

ขึ้นอยู่กับความพร้อม
ของกลุ่มบุคคล 

 



๙ 
 

ขั้นตอน ระยะเวลา หมายเหตุ 
๖. ยื่นเอกสารขอจดทะเบียนสหกรณ์ 
    - คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ด าเนินการยื่นเอกสารขอจด
ทะเบียนสหกรณ์ ประกอบด้วย 
      (๑) ค าขอจดทะเบียนสหกรณ์ จ านวน ๒ ชุด 
      (๒) ส าเนารายงานการประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็น
สมาชิกสหกรณ์ จ านวน ๒ ชุด 
 (๓) ส าเนารายงานการประชุมคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ 
จ านวน ๒ ชุด 
 (๔) ส าเนารายงานการประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิก
สหกรณ์ จ านวน ๒ ชุด 
 (๕) บัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์ จ านวน ๒ ชุด 
 (๖) แผนด าเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของ
สหกรณ์ จ านวน ๒ ชุด 
 (๗) หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่เป็นที่ตั้งส านักงาน
สหกรณ์ จ านวน ๒ ชุด (กรณีสหกรณ์ไม่มีส านักงานเป็น
ของสหกรณ์เอง) 
 (๘) ข้อบังคับสหกรณ์ จ านวน ๔ ฉบับ  

ขึ้นอยู่กับความพร้อม
ของกลุ่มบุคคล 

 

๗. พิจารณารับจดทะเบียนสหกรณ์ 
    - เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในพ้ืนที่ตรวจสอบเอกสาร 
และวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการขอจดทะเบียนสหกรณ์ 
เพ่ือเสนอความเห็นต่อนายทะเบียนสหกรณ์ 
    - นายทะเบียนสหกรณ์ พิจารณา 
  (๑) รับจดทะเบียนสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์   
ลงนามในในส าคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์ และแจ้งให้
สหกรณท์ราบ 
 (๒) ไม่รับจดทะเบียนสหกรณ์ นายทะเบียน สหกรณ์
แจ้งค าสั่งไม่รับจดทะเบียนสหกรณ์พร้อมเหตุผลให้คณะ    
ผู้จัดตั้งทราบ  

๑๖ วันท าการ  

ที่ประชุมพิจารณาเพื่อหาข้อสรุปด าเนินการเตรียมการเบื้องต้น ไว้ดังนี้ 
 ๑) ให้ประชาสัมพันธ์บุคลากรทุกท่านทราบ เพ่ือสอบถามความประสงค์ในการเข้าร่วมเป็น
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยต้องมีผู้มีความประสงค์เข้าร่วมอย่างน้อย           
๕๐ คน 



๑๐ 
 

 ๒) ผู้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต้องมีความสมัครใจและต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์เงื่อนไขของสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นใด 
 ๓) ลูกจ้างชั่วคราวไม่สามารถสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมได้ 

มติที่ประชุม  มอบอาจารย์ ดร.หรรษา คล้ายจันทร์พงษ์ และอาจารย์ธีระศักดิ์  ลีละพัฒนา 
จัดท าหนังสือน าแจ้งความประสงค์การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และร่าง
แบบฟอร์มการแสดงความจ านงในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
(ยกเว้นลูกจ้างชั่วคราว)  โดยให้ระบุช่องทางแสดงความคิดเห็น เป็น √ ประสงค์เข ้าร่วมเป็นสมาชิก  และ        
× ไม่ประสงค์เข้าร่วมเป็นสมาชิก  
       ทั้งนี้ ต้องยินดีเข้ารับการอบรมเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมด้วย  

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
  ๖.๑  ที่ประชุมก าหนดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๕ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา 
   ๖.๒  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์สุภาว์  จันทนะโสตถิ์ ขอเชิญรับผลการตรวจสุขภาพ
บุคลากร ประจ าปี ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมปิ่นเกลียว 
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 
    ในการนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาโครงการให้ความรู้เรื่องสุขภาพ ในนามสภา
คณาจารย์และข้าราชการร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะครุศาสตร์  เพ่ือจัดท าโครงการสัมมนาทาง
สุขภาพโดยจะท าเป็นคู่มือดูแลสุขภาพ จัดท านโยบายสุขภาพ สัปดาห์ละ ๑ วัน ซึ่งก าหนดรูปแบบโครงการดูแล
สุขภาพทั้งด้านโภชนาการอาหารที่ดี และการออกก าลังกาย  
    ที่ประชุม มอบหมายประธานน าเรื่องหารืออธิการบดีเพ่ืออนุมัติด าเนินการ 
  ๖.๓  อาจารย์ณัฐวรรธน์ สถิราวิวัฒน์   หารือเรื่องการแต่งกายของอาจารย์ให้สุภาพ
เรียบร้อย เหมาะสม ตรงตามเพศสภาพ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา โดยเฉพาะอาจารย์คณะครุศาสตร์ 
เนื่องจากเป็นคณะที่จัดการเรียนการสอนวิชาชีพครูโดยตรง 
   ที่ประชุม มอบหมายประธานน าเรื่องหารือที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ทราบเพ่ือพิจารณาหาแนวทางที่เหมาะสม  

เลิกประชุม   เวลา  ๑๗.๒๐  น. 
 

นางภัทรานิษฐ์  บุญรักษาศิริพงษ์    อาจารย์ยศพรธ์  วรรชนะ 
      ผู้จดรายงานการประชุม   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


