
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และขา้ราชการ 
ครั้งที่  ๒/๒๕๖๐ 

วันศุกร์ที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ ห้องประชมุสภามหาวิทยาลัย ชัน้ ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

------------------------------ 
 
ผู้มาประชุม 
 ๑. อาจารย์ ดร.บุญธง วสุริย์ ประธานกรรมการ 
 ๒. อาจารย์ไพรัช ดํารงกิจถาวร กรรมการ 
 ๓. อาจารย์ ดร.ไกยสิทธ์ิ อภิระติง กรรมการ 
 ๔. อาจารย์ไพโรจน์ แก้วเขียว กรรมการ 
 ๕. อาจารย์จันทนา พงศ์สิทธิกาญจนา กรรมการ 
 ๖. นางวงษ์เดือน ก่วยสกุล กรรมการ 
 ๗. นางสาวนันท์นภัส ประสพสุข กรรมการ 
 ๘. นางรัตนา ยังจิรวัฒนชัย กรรมการ 
 ๙. อาจารย์ยศพรธ์ วรรชนะ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๐. นางกฤติมา ธณศักด์ิกุล ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑. อาจารย์ไพโรจน์ ร่มบารม ี กรรมการ ติดราชการ 
 ๒. อาจารย์ประพันธ์ ขันติธีระกุล รองประธานกรรมการ ติดราชการ 
 ๓. อาจารย์พิมพ์นารา พิบูลจิระกานต์ กรรมการ ติดราชการ 
 ๔. ผศ.ดร.พิมสุภาว์   จันทนะโสตถิ์ กรรมการ ติดราชการ 
 ๕. อาจารย์ ดร.ธิติรัตน์ รุ่งเจริญเกียรติ กรรมการ ติดราชการ 
 
เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๔๕ น. 
 ประธานกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
 
ระเบยีบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ๑.๑ ประธานแจ้งว่า ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่   
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 



๒ 
 
  ๑) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินประจํา
ตําแหน่งในอัตราเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท และมอบให้ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีดําเนินการรวบรวม
ข้อมูลเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา  
  ๒) มหาวิทยาลัยให้สร้างศาลาที่พักสําหรับนักศึกษาบริเวณนอกพื้นที่มหาวิทยาลัย โดยใช้
งบประมาณของจังหวัดนครปฐม 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 
 ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ จํานวน ๑๓ หน้า เพื่อรับรองรายงานการประชุม 
 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ โดยมีการปรับปรุงแก้ไขหน้า ๑๕ มติที่ประชุมจาก “เห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขข้อบังคับ” เป็น “เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ” 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ รายงานความคืบหน้าตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  
  ประธานรายงานความคืบหน้าตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่ ๒๔  มกราคม  ๒๕๖๐ ให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 
เรื่องที ่ มติที่ประชุม การดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑ เห็นชอบการจัดทํารายงานผลการ
ปฏิบัติงานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
โดยขอให้กรรมการทุกท่านส่งงาน
ที่ได้รับมอบหมายภายในวันที่ ๓๑ 
ม ก ร า ค ม  ๒๕๖๐  แ ล ะ ม อ บ
เลขานุการดําเนินการร่างโครงการ
จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน
สภาคณาจารย์และข้าราชการ 

อยู่ระหว่างดําเนินการ คณะกรรมการสภา
คณาจารย์และ
ขา้ราชการ 

๒ เ ห็ น ชอบ ให้ ทํ า หนั ง สื อ เ สนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาดังนี้ 
๑) รูปแบบสัญญารับทุนอุดหนุน
การวิจัยเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย

อยู่ระหว่างดําเนินการ เลขานุการ 



๓ 
 
เรื่องที ่ มติที่ประชุม การดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยกองทุนเพื่อ
การวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๕ หรือไม่ 
๒) เสนอให้สอบถามนิติกรเรื่อง
การออกประกาศของกองทุน
ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ 
๓) เสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณา
เรื่ อ งการคืน เ งิ นตามระ เบี ยบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่า
ด้วยกองทุนเพื่อการวิจัยว่า “ให้
ผู้รับทุนคืนเงินในส่วนที่ดําเนินการ
ไม่ทันตามกําหนด” 

๓ เห็นชอบให้ทําหนังสือขอความ
อนุเคราะห์ข้อมูลการจัดทําหนังสือ
พระกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย
มอบเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
ดําเนินการ 

-ดําเนินการจัดทําหนังสือขอความ
อนุเคราะห์ข้อมูลไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องแล้ว โดยให้ส่งข้อมูล
ภายในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
-ดําเนินการส่งข้อมูลไปยัง
ประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจา้พระยาเรยีบร้อยแล้ว 

-เลขานุการ 
-ผู้ช่วยเลขานุการ 

๔ เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่า
ด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
โดยมอบให้อาจารย์ไพรัช ดํารงกิจ
ถาวร  ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏนครปฐม  ว่ า ด้ วยสภา
คณาจารย์และข้าราชการเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณา 

ดํ า เ นิ น ก า ร ร่ า ง ข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่า
ด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
พ .ศ .  . . . .  เ รี ยบร้อยแล้ ว  โดย
นํา เสนอที่ประชุม พิจารณาใน
ระเบียบวาระ ๕.๒ 

อาจารย์ไพรัช
ดํารงกิจถาวร 

๕ มอบอาจารย์ประพันธ์ ขันติธีระกุล 
ถ่ายภาพขยะบริเวณข้างสระมรกต
เสนออาจารย์ ดร.วิรัตน์ ป่ินแก้ว 
เพื่อดําเนินการต่อไป 
 

ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว อาจารย์ประพันธ์
ขันติธีระกุล 



๔ 
 
เรื่องที ่ มติที่ประชุม การดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๖ ให้ทําหนังสือแจ้งมหาวิทยาลัย
เรื่องการครบวาระการดําตําแหน่ง
ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

ดํ า เ นิ น ก า ร ทํ า ห นั ง สื อ แ จ้ ง
มหาวิทยาลัยแล้ว ทั้งนี้ นิติกรได้
ทํ า บั นทึ ก แ จ้ ง ใ ห้ ดํ า เ นิ น ก า ร
เลือกต้ังประธานและกรรมการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการต่อ
มหาวิทยาลัย และได้ดําเนินการ
จัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
เ ลื อ ก ต้ั ง สภ าคณาจ า ร ย์ แ ล ะ
ข้าราชการเรียบร้อยแล้ว 

เลขานุการ 

๗ เห็นชอบให้สภาคณาจารย์และ
ข้าราชการทําหนังสือถึงสถาบันวิจัย
และพัฒนาให้รับการดําเนินการ
สํารวจภาวการณ์มี งานทําของ
บัณฑิ ตและการติ ดตามข้ อมู ล
บัณฑิต โดยมอบให้ เลขานุการ
ดําเนินการจัดทําหนังสือ 

อยู่ระหว่างดําเนินการ เลขานุการ 

 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 
 ๓.๒ ประธานแจ้งว่ามหาวิทยาลัยดําเนินการเรื่องขยะบริเวณรอบสระมรกตเรียบร้อยแล้ว 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 ๓.๓ อาจารย์ไพโรจน์ แก้วเขียว สืบเนื่องระเบียบวาระที่ ๖.๔ เรื่องงบประมาณในการดําเนินการ
กิจกรรมต่าง ๆ ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ 
  นางรัตนา ยังจิรวัฒนชัย ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าการจัดสรรงบประมาณจะต้องมีหน่วยงาน
รองรับ ซึ่งที่ผ่านมางบประมาณของสภาคณาจารย์และข้าราชการส่งมาที่งานประชุมและพิธีการ  หากสภา
คณาจารย์และข้าราชการต้องการงบประมาณเพื่อบริหารจัดการกิจกรรมต่าง ๆ เสนอให้หารือกองนโยบาย
และแผน และให้มหาวิทยาลัยจัดหาบุคลากรดูแลวัสดุและครุภัณฑ์ประจําหน่วยงานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ 
 



๕ 
 
มติที่ประชุม เห็นควรให้เตรียมการวางแผนด้านงบประมาณ  และจัดหาบุคลากรหรือผู้ดําเนินงาน
ควบคุมดูแลวัสดุ ครุภัณฑ์ ประจําสํานักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการชุดต่อไป 
  
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ๔.๑ มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 
  อาจารย์ประพันธ์ ขันติธีระกุล  แจ้งให้ที่ประชุมทราบมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยมีสาระสําคัญ 
ดังนี้ 
  ๑) รับทราบรายงานผลการดําเนินงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการวิจัย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ๒) รับทราบรายงานผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
  ๓) รับทราบรายงานผลการใช้เงินประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ไตรมาส ๑ 
  ๔) อนุมัติให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ จํานวน ๑๗๔ คน 
  ๕)  อนุมั ติให้ปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา จํานวน ๔ คน 
  ๖) แต่งต้ังคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ดังนี้ 
   ๖.๑) นายโอภาส  เขียววิชัย  ประธานกรรมการ 
   ๖.๒) นายชนภัทร  วินยวัฒน์  กรรมการ 
   ๖.๓) นายนาเคนทร์  ทองไพรวัลย์  กรรมการ 
   ๖.๔) นายสุภชัย  อยู่พะเนียด  กรรมการ 
   ๖.๕) รศ. พ.ต.อ. ดร.กิตต์ิธนทัต เลอวงศ์รัตน์  กรรมการ 
   ๖.๖) รองศาสตราจารย์ยศ ธีระเดชพงศ์  กรรมการ 
   ๖.๗) รศ.ดร.ชํานาญ   รอดเหตุภัย  กรรมการ 
   ๖.๘) ผศ.ดร.จันทนา  วัฒนกาญจนะ  กรรมการ 
   ๖.๙) อาจารย์พงษ์บวร  ประสูตร์แสงจันทร์ กรรมการ 
   ๖.๑๐) อาจารย์ชัยยุธ  มณีรัตน์   เลขานุการ 
  ๗ . ให้ความเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 
  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 



๖ 
 
 ๔.๒ โครงการอุปสมบทหมู่ ๙๙๙ รูป ถวายพระราชกุศล 
  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั่วประเทศ กําหนดจัดโครงการอุปสมบทหมู่ ๙๙๙ รูป ถวายพระราชกุศล ในระหว่างวันที่ ๑๓ – ๒๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และวัดใหม่ป่ินเกลียว โดยมีกําหนดการดังนี้ 
   วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ พิธีทําขวัญนาค 
   วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  พิธีบรรพชาอุปสมบท 
   วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ การอบรมพระธรรมวินัย ณ วัดใหม่ป่ินเกลียว 
   วันที่ ๑๖ – ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  ฝึกปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ณ วัดป่าเจริญราช  
    จังหวัดปทุมธานี 
  วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  ร่วมกิจกรรมถวายพระราชกุศล ณ พุทธมณฑล 
  วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  ธรรมทัศนศึกษา ณ โครงการพระราชดําริ  
    จังหวัดนครนายก 
  วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  การอบรมธรรมวินัย ณ วัดใหม่ป่ินเกลียว 
  วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐   พิธีฉลองและลาสิกขาบท 
 
  ในการนี้  มีผู้เข้าร่วมอุปสมบทหมู่จํานวน ๓๑ คน ดังนี้ 
  ๑) อาจารย์  จํานวน  ๖  คน 
  ๒) บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน  ๖  คน 
  ๓) นักศึกษา จํานวน ๑๖ คน  
  ๔) บุคคลภายนอก จํานวน  ๒  คน  
 
  ทั้งนี้ คณะกรรมการสภาคณาจารยแ์ละข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมทาํบุญ
โครงการอุปสมบทหมู่ ๙๙๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เป็นจํานวนเงิน ๔,๘๔๙ บาท 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 ๔.๓ ผู้แทนสภาคณาจารย์และข้าราชการเป็นกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ประธานแจ้งว่าผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะครบวาระการ
ดํารงตําแหน่งในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหาผู้อํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๗ ให้ดําเนินการสรรหาผู้อํานวยการตามข้อบังคับนี้
ก่อนผู้อํานวยการจะดํารงตําแหน่งครบวาระ ๖๐ วัน  โดยมหาวิทยาลัยขอให้สภาคณาจารย์และข้าราชการ  



๗ 
 
ส่งผู้แทนกรรมการจํานวนหนึ่งคนเพื่อเป็นกรรมการสรรหาผู้อํานวยการดังกล่าว  ในการนี้  จึงส่งหนังสือให้
กรรมการเลือกผู้แทนกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการจํานวนหนึ่งคน โดยผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการ
สรรหาคือ  อาจารย์ไพโรจน์  แก้วเขียว   
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 ๔.๔ กําหนดการสรรหาผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  อาจารย์ไพโรจน์ แก้วเขียว แจ้งว่าในคราวประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เพื่อกําหนด
คุณสมบัติและคุณลักษณะผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ และกําหนดการสรรหาผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

วัน/เวลา กระบวนการ 

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
เวลา ๑๔.๐๐ น. 

- ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เพื่อพิจารณา ๑) 
กําหนดหลักเกณฑ์วิธีการสรรหา ๒) กรอบระยะเวลาในการสรรหา ๓) 
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๔) ประกาศคณะ
กรรมการฯ ที่ ๑/๒๕๖๐ เรื่องการสรรหาผู้อํานวยการสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยติดประกาศตามหน่วยงานต่าง ๆ 
และเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย http://www.npru.ac.th 

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
 

- ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ ๑/๒๕๖๐ เรื่องการสรรหาผู้อํานวยการสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยติดประกาศตามหน่วยงาน
ต่าง ๆ และเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย http://www.npru.ac.th 

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
ถึงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 

- ขอรับใบสมัครได้ที่ห้องงานประชุมและพิธีการ ช้ัน ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ หรือดาวน์โหลดที่ 

  http://www.npru.ac.th 
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  
ถึงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 

- ผู้สนใจยื่นใบสมัครพร้อมแนบประวัติ ผลงาน และวิสัยทัศน์ได้ที่ห้อง
งานประชุมและพิธีการ ช้ัน ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา 
มหาวชิราลงกรณ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และเวลา ๑๓.๐๐ - 
๑๖.๓๐ น. ยกเว้นวันเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  

- ผู้สนใจส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยถือวันที่ไปรษณีย์
ประทับตรารับ เ ป็น วันที่ ย่ืน ใบสมัคร  โดยจ่ าหน้ าถึ งประธาน
คณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี



๘ 
 

วัน/เวลา กระบวนการ 

สารสนเทศ ที่อยู่ผู้รับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (งานประชุมและ
พิธีการ) เลขที่ ๘๕ หมู่ ๓ ตําบลนครปฐม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
๗๓๐๐๐ 

- บุคลากรของมหาวิทยาลัยเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ
ได้คนละหนึ่งรายชื่อ ทั้งนี้ ต้องได้รับคํายินยอมจากผู้รับการเสนอชื่อ
ด้วย การเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการให้เสนอตาม
แบบฟอร์ม ภายในวัน เวลา และสถานที่เช่นเดียวกับการสมัคร ที่ห้อง
งานประชุมและพิธีการ ช้ัน ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา 
มหาวชิราลงกรณ 

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ 
เวลา ๑๓.๐๐ น. 

- ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เพื่อพิจารณา
คุณสมบัติผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ กําหนดเวลา และจัดลําดับ
การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัคร และพิจารณาหลักเกณฑ์และแบบ
ประเมิน 

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสรรหาผู้อํานวยการฯ เวลาและลําดับ
การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัคร 

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 
เวลา ๑๓.๐๐ น. 

- การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสรรหาต่อคณะกรรมการฯ 
และผู้สนใจ ณ ห้องประชุม SC ๑๐๑ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

- ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาสรรหาผู้
มีคุณสมบัติเหมาะสม  

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ - เสนอรายชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยโดยจัดทําเป็นบัญชีรายชื่อโดย
เรียงลําดับตามตัวอักษรพร้อมประวัติและข้อมูลที่ใช้ประกอบการ
พิจารณา 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 ๔.๕ กําหนดการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
  อาจารย์ไกยสิทธ์ิ อภิระติง แจ้งว่าสภาคณาจารย์และข้าราชการครบวาระการดํารงตําแหน่ง
ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการเลือกต้ังสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ ๒๓๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และ
คณะกรรมการเลือกต้ังสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 



๙ 
 
เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และกําหนดการเลือกต้ังสภาคณาจารย์และข้าราชการ กําหนดการ
เลือกต้ังสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

วัน/เวลา กระบวนการ 

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
เวลา ๑๕.๐๐ น. 

- คณะกรรมการเลือกต้ังฯ ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการเลือกต้ัง 

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ - คณะกรรมการเลือกต้ังฯ ประกาศการเลือกต้ังสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ 

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  
ถึงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐  
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
และเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ยกเว้นวันเสาร์ 

- รับสมัครผู้เข้ารับการเลือกต้ังกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
ณ ห้องงานประชุมและพิธีการ ช้ัน ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ 
พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ 
เวลา ๑๕.๐๐ น. 

- คณะกรรมการเลือกต้ังฯ ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เพื่อตรวจสอบ
คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการเลือกต้ัง พร้อมกําหนดหมายเลข
ประจําตัวผู้สมัคร และตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธ์ิออกเสียงเลือกต้ัง 

วันที่ ๙ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ - ทักท้วงหรือเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธ์ิออกเสียงเลือกต้ังที่เลขานุการ
คณะกรรมการเลือกต้ังฯ ณ ห้องงานประชุมและพิธีการ ช้ัน ๒ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

วันที่ ๒๐ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
และเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

- ลงคะแนนเลือกต้ังล่วงหน้า ณ ห้องงานประชุมและพิธีการ ช้ัน ๒ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 

- ลงคะแนนเลือกต้ังผู้สมัครเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
ณ ห้องประชุม SC ๑๐๑ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

- คณะกรรมการเลือกต้ังฯ ประชุมเพื่อสรุปผลการเลือกต้ัง  
  (เวลา ๑๕.๓๐ น) 

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ - ประธานกรรมการเลือกต้ังฯ ประชุมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
เพื่อเลือกประธาน รองประธาน และเลขานุการ ณ ห้องประชุมสภา
มหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

- เสนอประกาศรายชื่อคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการต่อ
อธิการบดี 

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ - นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ



๑๐ 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
  เลขานุการแจ้งว่าในคราวประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 
๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ โดยขอให้กรรมการทุกท่านส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ และมอบเลขานุการดําเนินการร่างโครงการจัดทํารายงานผลการ
ปฏิบัติงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
  ในการนี้ เสนอที่ประชุมพิจารณาโครงการจัดทําวารสารสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ จํานวน ๑,๐๐๐ เล่ม ๆ ละ ๙๕ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 
๙๕,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตัวชี้วัดผลผลติ หน่วยนบั รายละเอียด 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : รายงานผลการ
ดําเนินงานของสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ จํานวน ๑,๐๐๐ เล่ม 

เล่ม - ขนาด ๑๔.๘ x ๑๒ เซนติเมตร (เอ ๕) 
- ปกหน้า-หลัง พิมพ์ ๔ สี อาร์ตการ์ดมัน ๒๑๐  
แกรม 

- เคลือบยูวีด้าน 
- เนื้อใน พิมพ์ ๔ สี ๓๒ หน้า อาร์ตมัน ๑๒๐ แกรม
- เนื้อใน พิมพ์ ๑ สี ๑๑๒ หนา้ กระดาษปอนด์ ๘๐ 
แกรม 

- เข้าเล่มไสกาว
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบโครงการจัดทําวารสารสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ จํานวน ๑,๐๐๐ เล่ม ๆ  ละ ๙๕ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๕,๐๐๐ บาท และ
เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติงบประมาณต่อไป 
 
 ๕.๒ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
พ.ศ. ..... 
  อาจารย์ไพรัช ดํารงกิจถาวร เสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ............. 
 
 



๑๑ 
 
  ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
    ……....... 
   “ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนและ         
ให้หมายความรวมถึง ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานในสายงาน
สนับสนุนด้วย  
  ............. 
  ข้อ ๖ สภาคณาจารย์และข้าราชการ ประกอบด้วย 
   (๑)  ประธาน มาจากการเลือกต้ังทั่วไปโดยคณาจารย์และข้าราชการในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมซึ่งได้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
   (๒) กรรมการประเภทคณาจารย์ประจํา จํานวน ๑๑ คน  ซึ่งมาจากการเลือกต้ังโดย
คณาจารย์ประจําที่สังกัดคณะวิชาต่าง ๆ คณะวิชาละหนึ่งคน จํานวนกรรมการคงเหลือจากการเลือกต้ังจาก
คณะวิชาต่าง ๆ ให้มาจากการเลือกต้ังโดยคณาจารย์ประจําเป็นการทั่วไป 
   (๓) กรรมการประเภทข้าราชการ  จํานวน ๓ คน  ซึ่งมาจากการเลือกต้ัง จําแนกเป็น 
    ๓.๑  โดยข้าราชการพลเรือนสายสนับสนุน จํานวน  ๑  คน 
    ๓.๒  โดยลูกจ้างประจําและพนักงานราชการ จํานวน  ๑  คน 
    ๓.๓  โดยพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จํานวน  ๑  คน 
   ให้สภาคณาจารย์และข้าราชการเลือกกรรมการคนหนึ่งเสนออธิการบดีแต่งต้ังเป็น     
รองประธานและให้ประธานเลือกกรรมการอีกคนหนึ่งเป็นเลขานุการเสนออธิการบดีเพื่อประกาศแต่งต้ัง 
   ประธานจะแต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการคนหนึ่งและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมจํานวน 
ไม่เกินสองคนก็ได้ 
  ข้อ ๗ ผู้ดํารงตําแหน่งประธาน ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
    ........... 
    (๔) ต้องไม่อยู่ระหว่างถูกมหาวิทยาลัยมีคําสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
  ข้อ ๘ ผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
    ........... 
    (๔) ต้องไม่อยู่ระหว่างถูกมหาวิทยาลัยมีคําสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
 
มติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยสภาคณาจารย์
และข้าราชการ พ.ศ. ....  โดยให้ปรับปรุงแก้ไขดังนี้ 
 ๑) ข้อ ๔ แก้ไขคํานิยามคําว่า “ประธาน” หมายถึง ประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 ๒) ข้อ ๖(๒) แก้ไขจากจํานวน ๑๑ คน เป็น “จํานวน ๙ คน” 



๑๒ 
 

 ๓) ข้อ ๖(๓) แก้ไขจากจํานวน ๓ คน เป็น “จํานวน ๕ คน” ซึ่งมาจากการเลือกต้ังทั่วไป
โดยข้าราชการตามความในข้อ ๔ ของข้อบังคับนี้  
 ทั้งนี้ มอบหมายให้อาจารย์ไพรัช ดํารงกิจถาวร ดําเนินการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
พร้อมแนบร่างข้อบังคับเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอื่น ๆ 
 ๖.๑ นางวงษ์เดือน  ก่วยสกุล แจ้งว่ามีขยะบนสะพานลอยหน้ามหาวิทยาลัยเป็นจํานวนมาก   
ทําให้สะพานลอยไม่สะอาด และเสียภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยด้วย จึงขอเสนอว่าควรให้คนงานหรือจัด
กิจกรรมให้นักศึกษาไปทําความสะอาดบนสะพานลอยเป็นประจํา 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการดูแลความสะอาดและขยะบนสะพาน
ลอยหน้ามหาวิทยาลัย 
 
เลิกประชุม เวลา ๑๒.๔๕ น.  
 

 
 นางกฤติมา ธณศักด์ิกุล อาจารย์ ดร.บุญธง วสุริย์ 
 ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 


