มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ฉบับพิเศษ : รายงานสรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๕
วันเสาร์ที่ ๓๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๕
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชัน้ ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

๑. รับทราบผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๖
พฤษภาคม ๒๕๕๕ ทั้งนี้ ที่ประชุมให้มหาวิทยาลัยนําปรัชญาภาษาอังกฤษไปทบทวนอีกครั้งหนึ่ง
๒. รับทราบแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร นักศึกษาหมู่เรียน ๑๓.๓ และหมู่เรียน ๑๔.๓
๓. รับทราบผลการตรวจเยี่ยมของผู้แทนสภาการพยาบาล และมติให้การรับรองคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปีการศึกษา ๒๕๕๕
๔. อนุมัติให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา
๒๕๕๔ จํานวน ๑๗ คน
๕. อนุมัติให้ปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน
๕ คน ดังนี้
๕.๑ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา จํานวน ๑ คน
๕.๒ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จํานวน ๓ คน
๕.๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จํานวน ๑ คน
๖. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบั งคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่า ด้วยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ..... โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอของสภามหาวิทยาลัย
๗. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอของสภามหาวิทยาลัย
๘. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ....

๒
๙. ให้ถอน (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ....
๑๐. ให้ ถ อน (ร่ า ง) ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม ว่ า ด้ ว ยการรั บ และการจ่ า ยเงิ น
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ....
๑๑. ให้ถอน (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ....
๑๒. ให้ ถ อน (ร่ า ง) ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม เรื่ อ งค่ า ตอบแทนการสอนระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ....
๑๓. ที่ประชุมมีมติเลือก รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
๑๔. เห็นชอบผลการคัดเลือกคณะกรรมการสภาวิชาการ ดังนี้
๑๔.๑ กรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจําคณะ
(๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐดาว พิศาลพงศ์ คณะครุศาสตร์
(๒) รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ
ปริสุทธกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ
กาญจนสินธุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ คณะวิทยาการจัดการ
(๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
คณะพยาบาลศาสตร์
๑๔.๒ กรรมการสภาวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ
(๑) ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์
สินลารัตน์ คณะครุศาสตร์
(๒) รองศาสตราจารย์ ดร.ชํานาญ รอดเหตุภัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(๓) รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย เทียนทอง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(๔) พลตรี ดร.วีระ
วงศ์สรรค์
คณะวิทยาการจัดการ
(๕) ศาสตราจารย์ ดร.ประนอม
โอทกานนท์ คณะพยาบาลศาสตร์
ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยดําเนินการทาบทาม
๑๕. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนเพื่อเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษาและการฝึกอบรม
แก่บุคลากรมหาวิทยาลัย ดังนี้
(๑) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประธานกรรมการ
(๒) รองอธิการบดีผู้รับผิดชอบงานวิชาการ
กรรมการ
(๓) รองอธิการบดีผู้รับผิดชอบงานแผนและงบประมาณ กรรมการ
(๔) คณบดีคณะครุศาสตร์
กรรมการ
(๕) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กรรมการ
(๖) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการ

๓
(๗) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
(๘) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
กรรมการ
(๙) อาจารย์ ดร.จักรพงษ์
แก้วขาว
กรรมการ
(๑๐) อาจารย์พรรณระพี
บุญเปลี่ยน
กรรมการ
(๑๑) นายสมพร
ใช้บางยาง
กรรมการ
(๑๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรางศรี พณิชยกุล
กรรมการ
(๑๓) นายชนภัทร
วินยวัฒน์
กรรมการ
(๑๔) นางสาวสุกัญญา
อํานวยทรัพย์
กรรมการ
เฮงพระพรหม
กรรมการและเลขานุการ
(๑๕) อาจารย์ ดร.สุพจน์
(๑๖) อาจารย์แพรวพรรณ
ตรีชั้น
ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๖. แต่งตั้ง นายโอภาส เขียววิชัย ให้ดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
๑๗. แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี ให้ดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี
๑๘. แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๒ คน เป็นกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัย (แทนตําแหน่งที่ว่าง)
(๑) พลอากาศเอก ชนะ
อยู่สถาพร
(๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท
ชุนดี
๑๙. อนุมัติงบประมาณเงินรายได้เหลือจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อจัดสรรเงินรางวัลและเงิน
เพิ่มพิเศษสําหรับผู้บริหาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ จํานวน ๓,๘๒๕,๙๔๑.๐๗ บาท ดังนี้
เงินรางวัลข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานมหาวิทยาลัย
๒,๐๘๓,๒๘๙.๐๗ บาท
เงินเพิ่มพิเศษสําหรับผู้บริหารจ่ายตามหลักเกณฑ์ของ ก.พ.ร.
๑,๗๔๒,๖๕๒.๐๐ บาท
๒๐. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและเงิน
เพิ่มพิเศษให้กับบุคลากรจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
สภามหาวิทยาลัย

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ

