มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ฉบับพิเศษ : รายงานสรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ครั้งที่ 11 / 2564
วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
และการประชุมผ่านระบบออนไลน์
________________________________________________________________________________
1. รับทราบผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 4
กันยายน 2564
2. รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564
ถึงครั้งที่ 9/2564
3. รับทราบผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (แทนตำแหน่ง
ที่ว่าง) คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์
4. รับทราบกรอบวงเงินงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 จำนวน
534,054,500 บาท ดังนี้
1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ
จำนวน 333,452,700 บาท
2) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
จำนวน 149,249,600 บาท
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
จำนวน 2,348,800 บาท
4) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
จำนวน 44,345,000 บาท
5) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา จำนวน 4,658,400 บาท
และงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน
14,150,000 บาท

- 2 5. รับทราบรายงานประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
6. รับทราบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากเงินงบประมาณ
แผ่นดิน และเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
7. รับทราบรายงานผลคำพิพากษาของศาลปกครองกลางคดีหมายเลขดำที่ บ.114/2561
8. รับทราบรายงานผลการดำเนินการบริหารทุนนักศึกษาพยาบาลศาสตร์เพื่อพัฒนาเป็นอาจารย์
ประจำปีงบประมาณ 2564
9. อนุมัติให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 86 คน ดังนี้
หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บัญชีบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต
นิเทศศาสตรบัณฑิต
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
รวม

ระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ
กศ.พป.
5
8
25
1
17
3
2
3
3
1
4
2
4
1
7
74
12

รวม
5
8
26
20
5
4
4
6
1
7
86

10. อนุมัติให้ปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
จำนวน 8 คน ดังนี้
1) ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จำนวน 5 คน
2) ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จำนวน 3 คน
11. อนุมัติให้ประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล จำนวน
7 คน
12. อนุมัติการขยายเวลาการสำเร็จการศึกษาเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ให้กับนายรัตนพล ยอดแก้ว และนางสาวธัญญลักษณ์ ระถาวนิชย์ นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว
และการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 8 จำนวน 1 ภาคการศึกษา คือ ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2564
13. อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ทั้งนี้ ให้เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

- 3 14. อนุมัติแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ดังนี้
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
นิเทศศาสตรบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บัญชีบัณฑิต
รวม

รอบ 1
780
465
50
80
66
340
120
70
180
90
590
100
2,931

จำนวนรับ (คน)
ภาคปกติ
รอบ 2 รอบ 3
รวม
180
960
70
70
605
15
15
80
20
20
120
66
70
65
475
35
35
190
10
10
90
20
200
5
5
100
80
70
740
20
20
140
525
310
3,766

ภาค
กศ.พป.
80
60
30
30
50
100
60
290
90
790

15. อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ดังนี้
เดิม
อาจารย์ภาศินี

ใหม่
สุขสถาพรเลิศ อาจารย์วิรญา อาระหัง

อาจารย์ ดร.วาร์ธินีย์ แสนยศ

อาจารย์ดวงพร

ผาสุวรรณ

หมายเหตุ
อาจารย์ภาศินี สุขสถาพรเลิศ
ลาออกจากราชการ
อาจารย์ณัฐยา เชิงฉลาด ชูพรม อาจารย์ ดร.วาร์ธินีย์ แสนยศ ได้
รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประธานหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต
อาจารย์ดวงพร ผาสุวรรณ ได้รับ
อาจารย์ศุภรัสมิ์ วิเชียรตนนท์
มอบหมายให้ดำเนินการพัฒนา
หลักสูตรระยะสั้น

ทั้งนี้ การปรับปรุงแก้ไขนี้เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป
16. อนุมัติแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร์ (พ.ศ. 2565 - 2568)

- 4 17. ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและค่าธรรมเนียมอื่นสำหรับนักศึกษาจีน หลักสูตรภาษาไทยเพื่ออาชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
18. ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียม
การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2564 โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ
ที่ว่าง)
ดังนี้

19. แต่งตั้งอาจารย์เอกชัย ไวยโสภี เป็นรองประธานกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ (แทนตำแหน่ง
20. แต่งตั้งรองประธานกรรมการ และกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

1) แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์วริยา จันทร์ขำ ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการประ
จำคณะพยาบาลศาสตร์ แทน อาจารย์ณัฐยา เชิงฉลาด ชูพรม
2) แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา สายสิทธิ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการประจำคณะ
พยาบาลศาสตร์ แทนผู้ช่วยศาสตราจารย์วริยา จันทร์ขำ
3) แต่งตั้งอาจารย์ ดร.วาร์ธินีย์ แสนยศ ดำรงตำแหน่งกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์
แทนผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา สายสิทธิ์
21. แต่งตั้งกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ดังนี้
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก
บัวเจริญ
กรรมการ
2) รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์
คีรินทร์
กรรมการ
22. อนุมัติแต่งตั้งบุคลากรมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 5 ราย ดังนี้
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา บุญมาโฮม ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564
2) อาจารย์พิมพ์ชนก มูลมิตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม อนุสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
3) อาจารย์ ดร.ปิยะชาติ มีจิตรไพศาล ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2564
4) อาจารย์ ดร.ภานุวัฒน์ ศรีไชยเลิศ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
อนุสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2564
5) อาจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
23. รับทราบผลการประเมินการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่
มีผลการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด จำนวน 3 ราย

- 5 24. อนุมัติการกำหนดอัตราเงินเดือนของผู้ช่วยศาสตราจารย์การุณย์ ด่านประดิษฐ์ รองอธิการบดี
ตามที่คณะกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือนและการเพิ่มเงินเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารที่มิได้เป็นบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยเสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
25. มอบคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการพิจารณาทบทวนผลการพิจารณาผล
งานทางวิชาการครั้งที่สอง ระดับผูชวยศาสตราจารย และเสนอความเห็นตอสภามหาวิทยาลัย

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล มรรควิบูลย์ชัย)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
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