มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ฉบับพิเศษ : รายงานสรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๖๐
วันเสาร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
๑. รับทราบผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่
๒ กันยายน ๒๕๖๐
๒. รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
ถึงครั้งที่ ๙/๒๕๖๐
๓. รับทราบผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ดังนี้
๑) อาจารย์ ดร.วิรัตน์
ปิ่นแก้ว
ผู้แทนรองอธิการบดี
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ ผู้แทนคณบดี
ผู้แทนคณบดี
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
๔) อาจารย์ ดร.สุพจน์
เฮงพระพรหม ผู้แทนผู้อํานวยการสํานัก / สถาบัน
๔. รับทราบการอนุมัติให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน ๑ คน คือ
นางสาวพัชรี เพียงเสมอ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
๕. รับรองการแก้ไขรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อ
วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
๖. อนุมัติให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา
๒๕๕๙ จํานวน ๓๗ คน ดังนี้
หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต

ระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ
กศ.พป.
๑๐
๑๑
๕
-

รวม
๑๐
๑๑
๕

-๒ -

หลักสูตร
บัญชีบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต
นิเทศศาสตรบัณฑิต
รวม

ระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ
กศ.พป.
๒
๓
๒
๔
๓๔
๓

รวม
๒
๓
๒
๔
๓๗

๗. อนุมัติให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๔ คน ดังนี้
๑) ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ จํานวน ๑ คน
๒) ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จํานวน ๒ คน
๓) ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จํานวน ๑ คน
๘. อนุมัติแผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้
ภาคปกติ
ลําดับ

หลักสูตร/สาขาวิชา

ครุศาสตรมหาบัณฑิต
๑ หลักสูตรและการสอน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
๒ คอมพิวเตอร์ศึกษา
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
๑ ฟิสิกส์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
๑ ฟิสิกส์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
รวมหลักสูตรภาคปกติ

ภาคเรียนที่ ๑
๒๐
๑๐

จํานวนรับ (คน)
ภาคเรียนที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๓
-

รวม
๒๐
๑๐

๑๐

-

-

๑๐

๑๐
๑๐

๑๐
๑๐

-

๒๐
๒๐

๕
๕

๕
๕

-

๑๐
๑๐

๓๕

๑๕

-

๕๐

-๓ -

ภาคพิเศษ
ลําดับ

หลักสูตร/สาขาวิชา

ครุศาสตรมหาบัณฑิต
๑ การบริหารการศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗)

จํานวนรับ (คน)
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๓ รวม
๖๐
๖๐
๒๐
๒๐

๒

หลักสูตรและการสอน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
๓ คอมพิวเตอร์ศึกษา
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
๑ การจัดการทั่วไป
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
รวมหลักสูตรภาคพิเศษ

๒๐

-

-

๒๐

๒๐

-

-

๒๐

๓๐
๓๐

-

-

๓๐
๓๐

๙๐

-

-

๙๐

๙. อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร ดังนี้
๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อาจารย์ประจําหลักสูตรเดิม
อาจารย์โสภณ
มหาเจริญ

อาจารย์ประจําหลักสูตรใหม่
อาจารย์ ดร.ปิติพล
พลพบู

หมายเหตุ
อาจารย์โสภณ มหาเจริญ ย้าย
ไปเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร
ครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
อุตสาหกรรมศิลป์

๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
อาจารย์ประจําหลักสูตรเดิม
รศ.ชัยเลิศ
ปริสุทธกุล

อาจารย์ประจําหลักสูตรใหม่
อาจารย์วลัยลักษณ์
อมรสิริพงษ์

รศ.เบญจรัตน์

อาจารย์ธารา

สีทองสุก

จันทร์อนุ

หมายเหตุ
รศ.ชัยเลิศ ปริสุทธกุล
เกษียณอายุราชการ
รศ.เบญจรัตน์ สีทองสุก
เกษียณอายุราชการ

๑๐. อนุมัติเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชาและการปรับลดจํานวนรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน หลักสูตร
บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
๑๑. ให้ความเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการรับจ่ายเงินในการจัดทดสอบ
วัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๒. อนุมัติแผนปฏิบัติการวิชาชีพครู ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

-๔ -

๑๓. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
๑) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประธานกรรมการ
๒) อาจารย์ ดร.วิรัตน์
ปิ่นแก้ว
กรรมการ
๓) อาจารย์สมยศ
สืบจากดี
กรรมการ
๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชัย
โสภา
กรรมการ
๕) นางรัตนา
ยังจิรวัฒนชัย
กรรมการ
๖) เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการ
๑๔. เลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ดังนี้
๑) ดร.ดวริต
ตัณฑ์ศุภศิริ
๒) นายทิม
ไทยทวี
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพศร
ณ นครพนม
๔) นายนิมิตร
จงอักษร
๕) นายบุญสม
จรดล
๖) นายกองโท พเยาว์
เนียะแก้ว
๗) นายล้ําลึก
พิชญาภรณ์
๘) นายวิเชต
จําปาทอง
นุชพิทักษ์
๙) นายวินยั
๑๐) นายเศวก
ธรรมศิริพงษ์
๑๑) ร้อยตํารวจโท สฤษดิ์
สายสวาท
๑๒) นายแพทย์สุธน
อิ่มประสิทธิชัย
๑๓) นายสุรเดช
นิลเอก
๑๔) นายเอกณัฏฐ์
คูเจริญชัยมานทวี
๑๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา บัวเวช
๑๕. อนุมัติการจ้างผู้ดํารงตําแหน่งบริหารที่มิได้เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ดังนี้
๑) อนุมัติการจ้างรองศาสตราจารย์ชัยเลิศ ปริสุทธกุล เป็นผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จนครบวาระการดํารงตําแหน่ง
๒) อนุมัติการจ้างผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ เป็นคณบดีคณะวิทยาการ
จัดการ จนครบวาระการดํารงตําแหน่ง
ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการกําหนดอัตราเงินเดือนและการเพิ่มเงินเดือนของผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหารที่มิได้เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย พิจารณาอัตราเงินเดือนและเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
๑๖. แต่งตั้งนายกิตติศักดิ์ เมธาทัศน์ชวลิต เป็นกรรมการกําหนดอัตราเงินเดือนและการเพิ่มเงินเดือน
ของผู้ดํารงตําแหน่งบริหารที่มิได้เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย (แทนตําแหน่งที่ว่าง)

