๑
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น ๓ อาคารอานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รายนามผู้เข้าประชุม
๑. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
๔. ดร.กาพล วันทา
๕. ดร.คมศร วงษ์รักษา
๖. นายประพันธ์ มนทการติวงศ์
๗. นายเสฎฐนันท์ อังกูรภาสวิชญ์
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์
๑๑. อาจารย์ ดร.เกรียงวุธ นีละคุปต์
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชศักดิ์ สุวรรณนัจศิริ
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวลิต สมพงษ์เจริญ
๑๕. อาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช จินดาสกุลยนต์
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ กองตูม
๑๘. นางสาวสลิตา ศิลปบดินทร์
๑๙. นางสาวภัทราวดี จินาอ่อน
๒๐. นางสาวธนารีย์ นุ่มกลิ่น
๒๑. นายประทีป เช้าชื่น
๒๒. นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
๒๓. นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
๒๔. นางสาวทิพย์สุดา แก้วรัก

นายกสภามหาวิทยาลัย
ประธาน
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการ
อธิการบดี
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ประธานกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย
กรรมการ
ประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ
กรรมการ
กรรมการจากผู้บริหาร
กรรมการ
กรรมการจากผู้บริหาร
กรรมการ
กรรมการจากผู้บริหาร
กรรมการจากผู้บริหาร
กรรมการ
กรรมการจากคณาจารย์ประจา กรรมการ
กรรมการจากคณาจารย์ประจา กรรมการ
กรรมการจากคณาจารย์ประจา กรรมการ
กรรมการจากคณาจารย์ประจา กรรมการ
รองอธิการบดี
เลขานุการ
วิศวกร ชานาญการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
นิติกร
ผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่โสตทัศน์
ผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามผู้เข้าประชุมระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM Meetings
๑. นายพีระ พนาสุภน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

รายนามผูล้ าประชุม
๑. ดร.กฤษณา เชยพันธุ์
๒. ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์

กรรมการ
กรรมการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

๒
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.วสันต์ นาคเสนีย์
๒. อาจารย์ ดร.ธนภูมิ ชาติดี
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลัยพร ไชยสิทธิ์

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน
๑) กาหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง ยังไม่มี
กาหนดการที่แน่นอน แต่สถานที่ในการรับพระราชทานปริญญาบัตรปีนี้คือที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อธิการบดี ให้ข้อมูลว่า จากที่ประชุมอธิการบดี มีการกล่าวว่า จะมีการพระราชทานปริญญาบัตร
ให้กับบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยรวมบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาทั้งสองปี
ซึ่งจะพระราชทานปริญญาบัตรให้มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลางก่อน โดยวันแรกของพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราชดาเนินการ
พระราชทานปริ ญญาบัตรแก่ บั ณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษา หลังจากนั้น สมเด็จพระเจ้าลู กเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จะเสด็จพระราชพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่
บัณฑิต และคาดว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจะได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นวันที่ ๖ ช่วงบ่าย
ในการรับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลาง
๒) จากที่ได้ประชุมร่วมกับสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ประมาณกลางเดือน
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ จะมีการประเมิน สถานการณ์โ ควิด ๑๙ หากผลการประเมินพบว่าเป็นสถานการณ์ที่
สามารถผ่อนคลายได้ ก็จะมีการประกาศให้โควิด ๑๙ เป็นโรคประจาถิ่นเขตร้อน มีมาตรการเยียวยารักษาคล้ายๆ
กั บ โรคทั่ ว ไป ประชาชนไม่ ค วรตื่ น ตระหนก การประกอบธุ ร กิ จ ก็ ส ามารถท าคู่ ข นานกั น ได้ ในส่ ว นของ
มหาวิทยาลัยขอมอบฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาอย่างรอบคอบและมีความเหมาะสม ในการปรับระบบ
การเรียนการสอนต่อสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๒ เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากอธิการบดี
๑) มอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทาประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๕
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยสาขานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับ
คัดเลือกจากสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เพื่อรับโล่ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ ประเภทหน่วยงาน/
องค์กร/ผู้ ทาคุณประโยชน์ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโ ภคไทย
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ จากนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
ที่ประชุมร่วมแสดงความยินดีกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

๓
๒) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการและ
เลื่อนเงินเดือน สาหรับข้าราชการได้รับอนุมัติให้ไปช่วยราชการต่างสถาบัน พ.ศ.๒๕๖๕
เนื่องจากมหาวิทยาลัยนครพนม ได้มีหนังสือที่ อว ๐๖๐๙/๑๕๘๔ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ขอยืมตัวข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยขอให้ อาจารย์
ดร.ถาวร เส้ งเอียด สั งกัดคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลั ยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึ ง ไปช่วยปฏิบัติราชการในตาแหน่ ง
รองอธิการบดี ของมหาวิทยาลัยนครพนม นั้น มหาวิทยาลัยจึงได้พิจารณาดาเนินการเรื่องให้ อาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด
ไปช่วยปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยนครพนม ตามขั้นตอนประกาศของ ก.พ.อ. โดยมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจ ารณาและเสนอความเห็น กรณี มหาวิทยาลัยนครพนม ขอยืมตัว ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึก ษา
ไปช่วยปฏิบัติราชการ ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ ๔๔๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
กรรมการประกอบด้วยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะกรรมการ
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่ได้มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สามารถอนุมัติการให้ยืมตัวข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ราย อาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด ไปช่วยปฏิบัติ
ราชการ ณ มหาวิทยาลัยนครพนมได้ แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยยังไม่มีแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
และเลื่อนเงินเดือน จึงได้จัดทาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการและเลื่อนเงินเดือนสาหรับข้าราชการได้รับอนุมัติให้ไปช่วยราชการต่ างสถาบัน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยอาศัยอานาจ
ตามความในข้อ ๗ (๑๐) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ.๒๕๕๙ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารบุคคลประจามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ก.บ.ม.)
ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โดยสาระสาคัญของประกาศดังกล่าว มีดังนี้
การดาเนินการ กรณี ข้าราชการได้รับอนุมัติไปช่วยราชการ มีแนวทาง ดังนี้
(๑) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
(๑.๑) ให้ดาเนินการตามกรอบระยะเวลาการดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัย
(๑.๒) การประเมินผลการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
พ.ศ.๒๕๕๔ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
(๑.๓) การจั ดท าข้ อตกลงระหว่ างผู้ ประเมิ นและผู้ รั บการประเมิ น ให้ เป็ นไปตามแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย โดยหน่วยงานต้นสังกัดมอบอานาจให้หน่วยงานต่างสถาบันเป็นผู้จัดทา
ข้อตกลงและประเมินแทนหน่วยงานต้นสังกัด
(๑.๔) ให้ หน่ วยงานต่างสถาบันและข้าราชการใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัย ตามตาแหน่งประเภทซึ่งมีความสอดรับกับลักษณะงานของข้าราชการที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต่าง
สถาบัน
(๑.๕) ให้หน่วยงานต่างสถาบันส่งผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ตามแบบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต้นสังกัด และรายงานผลดาเนินงานของข้าราชการให้หน่วยงานต้นสังกัด
ภายในระยะเวลาที่กาหนด ตามข้อ ๑.๑
(๒) การเลื่อนเงินเดือน
(๒.๑) การเลื่อนเงินเดือนประจาปี ให้ดาเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
(๒.๒) การคานวณวงเงินเลื่อนเงินเดือน ให้ใช้เงินเดือนของข้าราชการ ณ วันที่ ๑ มีนาคม และ
วันที่ ๑ กันยายน แล้วแต่กรณี

๔

(๒.๓) การบริหารวงเงินเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ ๑ เมษายน และวันที่ ๑ ตุลาคม
แล้วแต่กรณี ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานต้นสังกัด
(๒.๔) หน่วยงานต่างสถาบันต้องส่งผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการตาม ๑.๕
ให้มหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด
ประธาน ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด ที่มหาวิทยาลัยนครพนมได้ขอยืมตัวไปช่วยปฏิบัติ
ราชการในตาแหน่งรองอธิการบดี และขอฝากว่า การที่มหาวิทยาลัยนครพนมได้ให้ความสาคัญ ให้ตาแหน่ง และโอกาส
ในการทางาน จึงขอให้ อาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด ทางานให้เต็มที่ มีสิ่งใดที่สามารถนามาแบ่งปันหรือเป็นประโยชน์
ต่อมหาวิ ทยาลั ยราชภัฏหมู่บ้ านจอมบึ ง สามารถน ามาแลกเปลี่ ยนและท าบั นทึ กข้ อตกลงความร่วมมื อกั นทั้ งสอง
มหาวิทยาลัยในการทาคุณประโยชน์ต่อไป
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ แจ้งแทนอธิการบดีว่า มหาวิทยาลัยโดยงานบริหารงานบุคคลจะ
มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ ๒๐ - ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ ณ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อจะพัฒนาผู้บริหาร
ระดับกลาง ในงบประมาณ ๒๕๖๕ ประมาณ ๔๘ คน คือ จะยกระดับ รองคณบดี รองผู้อานวยการ จากบทผู้ทางานเป็น
ผู้บริหารจัดการ โดยการเพิ่มภาวะผู้นาในการตัดสินใจ เรื่องการสื่อสารและการรับฟังบุคคลอื่นให้เข้าใจ และการบริหาร
ความขัดแย้ง
ประธาน ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ที่จะดารงตาแหน่งผู้อานวยการระดับสูงจะ
แต่งตั้งโดยอัตโนมัติไม่ได้มีการจัดสอบข้อเขียน แต่มีการเพิ่มศักยภาพบุคลากรโดยการหมุนเวียนให้ไปทางานในลักษณะที่
แตกต่างกันได้ ตามหลักเกณฑ์ ๓ ต่าง คือ ต่างตาแหน่ง ต่างลักษณะงาน และต่างพื้นที่ ผู้ที่จะดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
ระดับสูงต้องมี ๓ ต่างนี้เป็นอย่างน้อย หากมหาวิทยาลัยต้องการให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพในการทางาน
อาจริเริ่มเรื่อง ๓ ต่าง เป็นมหาวิทยาลัยแรก อาจจะเริ่ม ๒ ต่างก่อน ส่วนการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้บริหาร นั้น
เรื่องที่สาคัญที่สุด คือ หลักสูตรที่จะอบรม สิ่งที่ควรรู้ เรื่องกรอบระเบียบ ยุทธศาสตร์งาน ควรมีการจัดลาดับความสาคัญ
พิจารณาให้รอบคอบว่าเรื่องใดที่เป็นเรื่องสาคัญ และเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจริง ๆ มาเป็นผู้ให้ความรู้
กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑) หลักสูตรที่จะอบรมควรเป็นหลักสูตรที่เตรียมผู้บริหาร ไม่ใช่หลักสูตรสาหรับผู้บริหารที่เป็นผู้บริหารอยู่แล้ว
คือ พยายามสนับสนุนบุคลากรให้รู้เรื่องการบริหารจัดการ
๒) สิ่งที่เป็นจุดอ่อนของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คือ ไม่มีการเตรียมผู้บริหาร แต่ใช้วิธีการสรรหา
ขึ้นมา
๓) ผู้ที่จะเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง ต้องเป็นบุคคลที่มีความกระตือรือร้นต้องการ
เข้าร่วมประชุมจริง ๆ
๔) ควรมีการทดสอบก่อนอบรม เพื่อให้รู้ต้นทุนว่า ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้อยู่เท่าใด และต้องส่งข้อมูลผลการ
ทดสอบก่อนอบรมให้วิทยากร เพื่อปรับและกาหนดเป้าหมายของการให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม และทดสอบหลังการอบรม
ด้วย
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๓ เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกรรมการ
ไม่มี

๕

๑.๔ เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากเลขานุการ
ตามคาสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ ๑/๒๕๖๕ แต่งตั้ง อาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด เป็นคณะกรรมการ
ยกร่างประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากรและผู้เรียนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นั้น อาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด ได้มีหนังสือบันทึกข้อความ ส่วนราชการ
คณะครุศาสตร์ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นกรรมการยกร่างประมวล
จริยธรรมฯ ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ได้รับการส่งตัวไปช่วยราชการที่มหาวิทยาลัยนครพนม จึงขอแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ และขอให้มหาวิทยาลัยแจ้งสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งเพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลไปดารงตาแหน่งกรรมการยกร่างประมวลจริยธรรมฯ แทนตาแหน่งที่ว่าง เมื่อสานักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีการอนุมัติให้ อาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด ไปช่วยปฏิบัติราชการ
ที่มหาวิทยาลัยนครพนมแล้ว
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕
เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ประธานขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕
เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕เมื่อวันที่ ๒๘
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีการแก้ไข ดังนี้
๑) หน้า ๑๘ ระเบียบวาระที่ ๓.๔ ข้อความ “อาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด ขอสงวนสิทธิ์แสดงความ
คิดเห็น ไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสภามหาวิทยาลัย” แก้ไขเป็น
“อาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด ขอสงวนสิทธิ์แสดงความคิดเห็น ไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการกลั่นกรอง
กฎหมาย ข้อบั งคับ และระเบี ย บของสภามหาวิ ทยาลั ย โดยให้ เหตุผ ลประกอบว่า เนื่องจากประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และ พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น กาหนดไว้อย่าง
ชั ด เจนว่ า ปริ ญ ญาโท ให้ ใ ช้ เ วลาศึ ก ษาไม่ เ กิ น ๕ ปี ก ารศึ ก ษา แต่ ป ระกาศของมหาวิ ท ยาลั ย โดยอธิ ก ารบดี
ที่ประกาศการขอคืนสภาพนั้น มีผลทาให้นักศึกษามีระยะเวลาในการศึ กษาเกิน ๕ ปีการศึกษา ซึ่งขัดกับประกาศ
ของกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว กรณีตัวอย่างได้แก่ นักศึกษาคนหนึ่งเข้าเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๐ นักศึกษา
จะต้องสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๔ หากนักศึกษาดังกล่าวได้รับการคืนสภาพจะทาให้นักศึกษาสามารถ
รอจนถึงปี พ.ศ.๒๕๕๙ และมาขอคืนสภาพ เมื่อมหาวิทยาลัยคืนสภาพอีก ๑ ปีการศึกษา นักศึกษาคนดังกล่าวจะมี
ระยะเวลาการศึกษาทั้งสิ้น ๑๐ – ๑๑ ปีการศึกษา ซึ่งสะท้อนการจัดการศึกษาที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งอาจมีปัญหาใน
อนาคตได้ ประกอบกับการที่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้ยังมีผลบังคับใช้อยู่ในขณะนี้ และประกาศนี้ใช้กับการ
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งของมหาวิทยาลัยรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชนทั่วประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยของเรา
เป็นมหาวิทยาลัยรัฐก็ต้องปฏิบัติตาม ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วพบว่ามหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ไม่มีที่ใดที่
การจัดการศึกษาเกินเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศกระทรวงกาหนด การยกเลิกประกาศกระทรวงฉบับนี้จะมีผลใน
เดือนกันยายน ๒๕๖๕ ปัจจุบันจึงยังคงมีผลบังคับใช้อยู่
ประเด็นต่อมาเมื่อ กระทรวงการอุดมศึกษา ได้เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยโดยอธิการบดีเสนอเรื่องการ
ขยายระยะเวลาการศึกษาเกิน ๕ ปี ให้แก่นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัส
โควิด ๑๙ โดยมีหนังสือส่งถึงอธิการบดีในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ แต่มหาวิทยาลัยไม่ได้ดาเนินการนาเสนอให้สภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุญาต จึงเป็นการที่มหาวิทยาลัยไม่ใช้สิทธิดังกล่าวให้แก่นักศึกษา ดังนั้นนักศึกษาที่มี

๖
ระยะเวลาเกิน ๕ ปีการศึกษาดังกล่าวย่อมต้องพ้นสภาพนักศึกษา จึงอนุมัติการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาที่มี
ระยะเวลาเกิน ๕ ปีการศึกษาไม่ได้ เนื่องจากไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการดังได้กล่าวมาแล้ว
๒) หน้า ๑๘ ระเบียบวาระที่ ๓.๔ มติที่ประชุม ข้อความ “อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) และ
(๑๗) แห่ งพระราชบั ญญั ติ มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ.๒๕๔๗ สภามหาวิ ทยาลั ยมี มติ ให้ ความเห็ นชอบตามที่
คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายเสนอ คือ การที่สภามหาวิทยาลัยออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ในข้อ ๓๐ และข้อ ๓๔ และมหาวิทยาลั ยได้ออกประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการขอคืนสภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗
ซึ่งออกตามข้อ ๓๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึ กษา
พ.ศ. ๒๕๕๓ นั้น ไม่ขัดกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
แต่อย่างใด” แก้ไขเป็น
“อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) และ (๑๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗
สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายเสนอ คือ การที่สภามหาวิทยาลัยออก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ในข้อ ๓๐ และ
ข้อ ๓๔ และมหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการขอคืนสภาพ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งออกตามข้อ ๓๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ นั้น ไม่ขัดกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ แต่อย่างใด อาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารย์ประจา ไม่เห็นชอบตามมติเสียงส่วนใหญ่”
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ติดตามการดาเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
การประชุม ระเบียบวาระ
มติที่ประชุม
ผลการดาเนินการ
ครั้งที่
ที่
๔/๒๕๖๕
๓.๑
มอบให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ด าเนิ น การจั ด ท า มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการจัดทา
หนั งสื อสอบถามส านัก งานปลั ด กระทรวง หนั ง สื อ สอบถามส านั ก งาน
การอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และ ปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
นวั ต กรรม เรื่ อ งแนวปฏิ บั ติ ด าเนิ น การ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ตรวจสอบประวัติบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอ เรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
ขอโปรดเกล้ า ฯ แต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง ตามหนังสือที่ อว ๐๖๓๕/๗๗๔
นายกสภาสถาบันอุดมศึกษา กรรมการสภา ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕
สถาบั น อุ ด มศึ กษาผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ และ อยู่ ระหว่ างรอการตอบกลั บจาก
อธิการบดี เพื่อความชัดเจนในการดาเนินการ สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
เสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
๔/๒๕๖๕
๓.๕
มอบให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ไปศึ ก ษาข้ อ มู ล และ มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการดาเนินการ
รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ แนวปฏิ บั ติ ต าม จัดทาประมวลจริยธรรมของนายก
หลั กธรรมภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาและ สภาสถาบัน อุดมศึกษา กรรมการ
แนวปฏิ บั ติ ต ามหลั ก ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สภาสถาบั น อุ ดมศึ กษา ผู้ บริหาร
สังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความ และบุ คลากรในสถาบั นอุ ดมศึ กษา
เป็นอิสระ และหลักความเสมอภาคในประเด็น โดยมี การแต่ งตั้ งคณะกรรมการ
ด าเนิ น การแล้ ว ตามค าสั่ งสภา

๗
ที่ควรดาเนินการให้สอดคล้อง และนาเสนอ มหาวิทยาลัยที่ ๐๑/๒๕๖๕ วันที่
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป
๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
การประชุม ระเบียบวาระ
มติที่ประชุม
ครั้งที่
ที่
๔/๒๕๖๕
๔.๑.๒
เห็นชอบและอนุมัติหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิ ชาเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ลมี เดี ย (หลั กสู ตร
ปรั บปรุ ง พ.ศ. ๒๕๖๕) และมอบสาขาวิ ชา
ร่ ว มกั บ ฝ่ า ยบริ ห ารพิ จ ารณาเรื่ อ งตั ว บ่ ง ชี้
จ านวนนั ก ศึ ก ษาและรายรั บ รายจ่ า ยของ
หลักสูตร โดยให้นามาเสนอในระเบียบวาระ
สืบเนื่องในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ง
ต่อไป

๔/๒๕๖๕

๔.๒.๑

๔/๒๕๖๕

๔.๒.๒

๔/๒๕๖๕

๔.๒.๓

๔/๒๕๖๕

๕.๑.๑

๔/๒๕๖๕

๕.๑.๒

มติ เห็ นชอบระเบี ยบมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
หมู่ บ้ า นจอมบึ ง ว่ า ด้ ว ย การพิ จ ารณา
โครงการวิจัยในมนุษย์หรือสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๕
มติ เห็ นชอบระเบี ยบมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
หมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย ทุนการศึกษาอัญมณี
ศรีจอมบึง พ.ศ. ๒๕๖๕
มติ เห็ นชอบประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา (ฉบั บ ที่ ๔) ส าหรั บ
นักศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๕
สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหากรรมการสภาวิชาการ

ผลการดาเนินการ
สาขาวิช าดาเนินการแก้ไ ขตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ขณะนี้อยู่ระหว่างลงในระบบรับทราบ
หลักสูตรออนไลน์ (CHECO)
และมาสื บ เนื่ อ งเรื่ องตั ว
บ่ งชี้ จ านวนนั กศึ กษาและรายรับ
รายจ่ายของหลั กสู ตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
มีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)
ในการประชุ มสภามหาวิทยาลั ย
ครั้ งที่ ๕/๒๕๖๕ วั นที่ ๒๖
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ได้เสนอนายกสภามหาวิทยาลั ย
ลงนามระเบียบดังกล่าวเรียบร้อย
แล้ว
ได้เสนอนายกสภามหาวิทยาลั ย
ลงนามระเบียบดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
ได้ เ สนออธิ ก ารบดี ล งนามใน
ประกาศดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ได้เสนอนายกสภามหาวิทยาลัย
ลงนามค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง กรรมการ
สรรหากรรมการสภาวิ ช าการ
เรียบร้อยแล้ว
มติเห็นชอบการจัดการศึกษาโครงการพิเศษ : อยู่ ร ะหว่ า งด าเนิ น การแต่ ง ตั้ ง
นั กศึกษาต่างชาติ หลั กสู ตรทางด้ านการจั ดการ คณะกรรมการอานวยการและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะกรรมการบริหารหลั กสู ตร
และขออนุญาตมหาวิทยาลัยใช้
สถานที่ศูนย์ให้การศึกษาในเมือง
ราชบุรี เพื่อจัดการศึกษา ขณะนี้
ได้เปิดรับนักศึกษาแล้ ว โดยมี
กาหนดการรับสมัครถึงวันที่ ๑๒
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

๘

การประชุม ระเบียบวาระ
มติที่ประชุม
ครั้งที่
ที่
๓/๒๕๖๕
๖.๑
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ให้ อ ธิ ก ารบดี
ประสานแจ้งคณบดี ผู้อานวยการ หัวหน้า
หน่วยงาน ให้ไปวิเคราะห์บริบทหน่วยงาน
ตนเอง แล้วมานาเสนอความต้องการ ปัญหา
อุ ป สรรค แผนการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง และ
เป้ า หมายตั ว ชี้ วั ด ที่ อ ยากให้ เ กิ ด ขึ้ น ของ
หน่วยงาน

ผลการดาเนินการ
มหาวิทยาลัยโดยท่านอธิการบดีได้
แจ้ งให้ คณบดี และผู้ อ านวยการ
สานัก/สถาบันไปดาเนินการวิเคราะห์
บริ บทหน่ วยงานของตนเองแล้วใน
การประชุ มคณะกรรมการบริ หาร
มหาวิทยาลั ย ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๕
วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ และ
จะดาเนินการสรุปเพื่อนาเสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ เรื่องการดาเนินการวิเคราะห์บริบทของหน่วยงานและนาเสนอความต้องการ
ปัญหา อุปสรรค แผนการพัฒนาปรับปรุง มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายบริหารสามารถดาเนินการไปพลางก่อนได้ และ
รวบรวมนาเสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลัยก็ได้
๓.๒ ตัวบ่งชี้จานวนนักศึกษาและรายรับรายจ่ายของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
ดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ ๒๕๖๕)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชศักดิ์ สุวรรณนัจศิริ ชี้แจงรายละเอียดว่า สืบเนื่องจากการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๒ เรื่องพิจารณา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิช า
เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕) โดยสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบและอนุมัติหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕) และมอบสาขาวิชาร่วมกับฝ่าย
บริ ห ารพิจ ารณาเรื่ องตัว บ่ งชี้จานวนนั กศึกษาและรายรับรายจ่ายของหลักสู ตร นั้น ในการนี้ทางสาขาวิช าได้
ดาเนินการเพิ่มในตารางตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators) ในข้อ ๑๓ เรียบร้อยแล้ว และ
รายรับรายจ่ายของหลักสูตร เนื่องจาก ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาที่จานวนลดน้อยลง ขอชี้แจงว่า เป็นการคิดเฉลี่ย
ในแต่ละปีโดยมีจานวนนักศึกษาเป็นตัวหาร จึงทาให้ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาลดลง เพราะในปีการศึกษา ๒๕๖๕ มี
แผนการรับนักศึกษาจานวน ๓๐ คน เมื่อนามาคิดเป็นค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาจะได้เป็นจานวนเงิน ๗๙,๖๓๓ บาท
แต่ปีการศึกษา ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘ จานวนแผนการรับนักศึกษาจะเพิ่มปีการศึกษาละ ๓๐ คน จึงทาให้จานวน
นักศึกษาเพิ่มขึ้น ดังนั้น เมื่อนามาคิดค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาจึงลดลงเป็น ๔๘,๖๖๔ บาท , ๓๘,๔๑๑ บาท และ
๓๓,๓๔๑ บาท ตามลาดับ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกชุด)
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณาเพื่อทักท้วง
๔.๑ เรื่องพิจารณาเพื่อทักท้วงจากสภาวิชาการ
๔.๑.๑ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาประจาภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชศักดิ์ สุ วรรณนัจศิริ ชี้แจงรายละเอียดว่า ในภาคเรียนที่ ๒ ปี
การศึกษา ๒๕๖๔ มีนักศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร จานวน ๓๕ คน และระดับปริญญาตรี จานวน
๘๕ คน ซึ่งคณะกรรมการประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบแล้วว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและ

๙
ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
ประธาน แจ้งว่า หากมีนักศึกษาสาเร็จการศึกษา สามารถนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
ให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาได้เลย โดยไม่ต้องรอเป็นรอบ ๆ เนื่องจากเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร จานวน ๓๕ คน
และระดับปริญญาตรี จานวน ๘๕ คน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และที่ประชุมมีมติรับรอง
รายงานการประชุมระเบียบวาระนี้
๔.๑.๒ พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รั บผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิลัยพร ไชยสิทธิ์ ประธานสาขาสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
คอมพิวเตอร์ แจ้งว่าขอเปลี่ยนเอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระนี้เป็นเอกสารประกอบการประชุมแยกชุด
และชี้แจงรายละเอียดว่า ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมคอมพิว เตอร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ) ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดย นายอาทิตย์ เพชรเทียนชัย
แทน นายอาณัติ หน่อทองคา ซึง่ สิ้นสุดสภาพการจ้างบุคลากรเงินรายได้ ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เลขที่ ๑๙/๒๕๖๕ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ข้อ ๑๐.๑.๒ แห่ งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลั กสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลั ย มีมติ เห็ นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณา
๕.๑ เรื่องพิจารณาจากอธิการบดี
๕.๑.๑ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.วสันต์ นาคเสนีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ชี้แจงรายละเอียดว่าตามที่สภามหาวิทยาลัยมีคาสั่งที่ ๓๓/๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม สั่ง ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น ตามความในข้อ ๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คณะกรรมการประจาคณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ กาหนดให้ “กรรมการประจาคณะมีวาระการดารง
ตาแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้แต่จะดารงตาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ เว้นแต่
กรรมการตามข้อ ๔ (๑) (๒) และ (๕)” คณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชุดดังกล่าว จึงครบวาระ
การดารงตาแหน่งคณะกรรมการประจาคณะ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย
คณะกรรมการประจาคณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ กาหนด “ให้อธิการบดีเสนอรายชื่อคณะกรรมการประจาคณะตามข้อ ๔
ต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจาคณะ” มหาวิทยาลัยดาเนินการได้คณะกรรมการ
ประจาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คณะกรรมการ

๑๐
ประจ าคณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ เรี ย บร้ อยแล้ ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อคิดเห็นและเสนอแนะ ดังนี้
๑) ควรเพิ่มกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผู้ ทรงคุณวุฒิ จากบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ต่อนักศึกษาและคณะ
๒) รูปแบบประวัติกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่เสนอสภามหาวิทยาลัยควร
เป็นรูปแบบเดียวกัน
๓) ควรตรวจสอบการใช้คาระบุตาแหน่งหัวหน้าสานักงานคณบดี ในคาสั่งให้ถูกต้อง
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คณะกรรมการประจาคณะ พ.ศ. ๒๕๔๘
สภามหาวิทยาลัยมีมติให้มหาวิทยาลัยและคณะไปดาเนินการหาผู้ทรงคุณวุฒิจากบุ คคลภายนอกมหาวิทยาลัยเพิ่ม
เพื่อประโยชน์ต่อนักศึกษาและคณะ
๕.๑.๒ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยแทนตาแหน่งที่ว่าง
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ รพีพรรณ กองตูม ชี้แจงรายละเอียดว่า ด้วย นายปฐมพร เจี ยสกุล
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตามคาสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ ๓๖/๒๕๖๓ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ขอลาออกจากการดารงตาแหน่งกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ตามหนังสือลงวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ .๒๕๖๕ นั้น ซึ่งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีวาระ
การดารงตาแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ ตามความในข้อ ๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ตามความในข้อ ๑๒ วรรคสองแห่ง
ข้อบังคับดังกล่าวกาหนด “กรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ ให้ดาเนินการสรรหาบุคคลแทน
ตาแหน่งที่ว่าง โดยนาความในข้อบังคับนี้เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องมาบังคับใช้โดยอนุโลม โดยให้บุคคลที่แทนนั้นอยู่
ในตาแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการดารงตาแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิ บวัน
จะไม่ดาเนินการเพื่อให้มีผู้ดารงตาแหน่งแทนก็ได้ ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ มีอานาจและ
หน้าที่ตามข้อ ๑๓ ต่อไปได้” ซึ่งวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยดังกล่าวจะครบวาระ
การดารงตาแหน่งในวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ วาระการดารงตาแหน่งที่เหลืออยู่มากกว่าเก้าสิบวัน
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ กาหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น
คณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการสรรหาประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ” เพื่อเป็นคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
(๑) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ
(๒) ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคัดเลือกกันเองจานวนหนึ่ง คน
เป็นกรรมการ
(๓) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นกรรมการ
(๔) ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร ซึ่งคัดเลือกกันเอง
จานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
(๕) ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา ซึ่งคัดเลือกกั นเองจานวน
หนึ่งคน เป็นกรรมการ

๑๑
ให้ ผู้ อานวยการกองกลางเป็นเลขานุการ และให้ ผู้ อานวยการกองกลางเสนอชื่อบุคคลเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการได้
การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่ง ให้ดาเนินการภายในระยะเวลาเก้าสิบวันก่อนที่
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะครบวาระ หรือหลังจากที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งภายในหกสิบวัน
แล้วแต่กรณี
ในการนี้ ตามความในข้ อ ๕ (๑๑) แห่ งข้อบังคับดัง กล่ าวก าหนด “ด้านอื่น ๆ ตามที่ส ภา
มหาวิทยาลัยเห็นสมควร โดยให้สภามหาวิทยาลัยกาหนดเป็นคราว ๆ ไปในแต่ละครั้งของการสรรหา” จึงเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจ ารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยแทนตาแหน่งที่ว่าง (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ ดังนี้
๑) การสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู้ ทรงคุณวุฒิ ควรระบุความ
เชี่ยวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิให้ชัดเจนว่าเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านใดเป็นอันดับหนึ่ง
๒) การดาเนินการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตาแหน่งที่ว่างครั้งนี้
คุณสมบัติของกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยควรมีความเชี่ยวชาญด้านเดียวกับกรรมการส่ งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยผู้ที่พ้นจากตาแหน่งไป
๓) ในการจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยควรระบุ ความ
เชี่ยวชาญของกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิในคาสั่งแต่งตั้งให้ชัดเจน
๔) ในอนาคตการกาหนดความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ควรจะมีสองระดับ คือ (๑) ความเชี่ยวชาญเฉพาะ และ (๒) ความเชี่ยวชาญทั่วไป
มติที่ประชุม
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ สภามหาวิทยาลัยมีมติ ดังนี้
๑) กาหนดความเชี่ยวชาญกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านอื่น ๆ ในการสรรหากรรมการส่งเสริม
กิจการแทนตาแหน่งที่ว่างครั้งนี้เป็น ด้านการบริหารธุรกิจ และด้านทรัพยากรบุคคล
๒) พิจ ารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
แทนตาแหน่งที่ว่าง องค์ประกอบ ดังนี้
(๑) อธิการบดี
ประธานกรรมการ
(๒) ผศ.ดร.โสภณ พวงสุวรรณ
ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
(๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
(๔) อาจารย์ ดร.เกรียงวุธ นีละคุปต์
ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร ซึ่งคัดเลือก
กันเองจานวนหนึ่งคน
กรรมการ
(๕) ผศ.ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า
ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจา ซึ่งคัดเลือก
กันเองจานวนหนึ่งคน
กรรมการ
(๖) นางสุนันท์ อุ่นตา
ผู้อานวยการกองกลาง
เลขานุการ

๑๒
โดยให้ ค ณะกรรมการสรรหาน าข้ อ คิ ด เห็ น และเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ไป
ประกอบการดาเนินการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแทนตาแหน่งที่ว่างดังกล่าว และที่ประชุมมีมติ
รับรองรายงานการประชุมระเบียบวาระนี้
๕.๒ เรื่องพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
๕.๒.๑ พิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ได้ดาเนินการเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของ พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ดารง
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน ๒ ราย คือ
๑) นางสาวสุจิตตรา จันทร์ลอย ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการศึกษา
ตั้งแต่วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
๒) นางสุธิดา ปรีชานนท์ ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการศึกษา ตั้งแต่
วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่
๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และสภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว จึงขอนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๙) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลั ย มีมติ อนุมัติให้แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดังนี้
๑) นางสาวสุจิตตรา จันทร์ลอย ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการศึกษา ตั้งแต่
วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
๒) นางสุธิดา ปรีชานนท์ ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการศึกษา ตั้งแต่วันที่
๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
๕.๓ เรื่องพิจารณาจากคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
๕.๓.๑ พิจารณากาหนดต าแหน่งที่สู งขึ้ นและอนุมัติให้แต่งตั้ งบุ คคลดารงตาแหน่งตามกรอบ
อัตรากาลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒
ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ อรรถพล อุส ายพันธ์ ชี้แจงรายละเอียดว่ า มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ
หมู่บ้านจอมบึงขอเสนอสภามหาวิทยาลั ยเพื่อพิจารณากาหนดตาแหน่ง ที่สูงขึ้นและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้
ดารงตาแหน่งตามกรอบอัตรากาลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) พ.ศ. ๒๕๕๙ –๒๕๖๒
จานวน ๒ ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑) รายนางสาวศศิธร สายแก้ว ตาแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ ๑๘๗
(๐๕๓) สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(๑) สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง ออกข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
หมู่ บ้ า นจอมบึ ง ว่ า ด้ ว ย หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารก าหนดระดั บ ต าแหน่ ง และการแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการพลเรื อ น
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๓

(๒) สภามหาวิทยาลัยมีคาสั่งแต่งตั้งกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
สูงขึ้น ดังนี้
- คาสั่ งสภามหาวิ ท ยาลั ยราชภัฏ หมู่ บ้านจอมบึ ง ที่ ๔๐/๒๕๖๔ เรื่อง แต่ง ตั้ ง
กรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
- คาสั่ งสภามหาวิ ท ยาลั ยราชภัฏ หมู่ บ้านจอมบึ ง ที่ ๕๕/๒๕๖๔ เรื่อง แต่ง ตั้ ง
ประธานกรรมการคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น แทนตาแหน่งที่ว่าง ลงวันที่ ๒๘
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
หมดวาระเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗
(๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีคาสั่ง ที่ ๑๐๔๒/๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินค่างานประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชานาญการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการประเมินค่างานประชุมสรุปผลการประเมิน เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๖๓ ตาแหน่งที่ ๑๘๗ (๐๕๓) ผ่านเกณฑ์ประเมินค่างาน โดยกรรมการทุกท่านให้คะแนนเกิน ๖๔ คะแนน
ขึ้นไป ด้วยคะแนนเฉลี่ย ๖๙.๓๓ คะแนน (หลักเกณฑ์การตัดสิน ระดับชานาญการ ต้องได้คะแนน ๖๔ คะแนน
ขึ้นไป จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ตามข้อบังคับฯ และได้รับเสียงข้างมากของคณะกรรมการประเมินค่างาน)
เนื่องจากมีการริเริ่มปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานโดยนาเทคโนโลยีมาปรับปรุงใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อลดขั้นตอน
และเวลาการทางาน สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง ผลงานถูกต้องเป็นไปตามระยะตามที่กาหนด
ในแผนปฏิบัติงาน จึงสมควรกาหนดระดับตาแหน่งเลขที่ ๑๘๗(๐๕๓) เป็นระดับตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ระดับ
ชานาญการ
(๔) คณะกรรมการบริหารบุคคลประจามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) มีมติในการประชุม ครั้งที่
๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ กาหนดกรอบตาแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ระดับชานาญการ ของ
ตาแหน่งเลขที่ ๑๘๗(๐๕๓) ในตาแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ระดับ ชานาญการ
(๕) นางสาวศศิธร สายแก้ว ได้ยื่นหนังสือขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
ตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ระดับชานาญการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
พร้อมผลงานตามหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งสูงขึ้น ข้อ ๑๐(๓) (ก) (ก๑) (ก ๑.๓) และ
(ก ๑.๔) และข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดระดับ
ตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๕
ผลงานประกอบด้วย
(๕.๑) คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง คู่มือการใช้เครื่องฟูเ รียทรานฟอร์มอินฟราเรด
สเปกโทรมิเตอร์ (Fourier Transform Infrared Spectroscopy; FT-IR)
(๕.๒) ผลงานการวิเคราะห์ เรื่อง การตรวจหาฟอร์มาลีนในหมึกกรอบด้วยเทคนิค
FTIR สเปกโทรสโกปี
(๖) คณะกรรมการประเมิ น เพื่ อ แต่ ง ตั้ ง บุ ค คลให้ ด ารงต าแหน่ ง ที่ สู ง ขึ้ น มี ม ติ ใ น
การประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. ให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ “ตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์” ตาแหน่ง
เลขที่ ๑๘๗(๐๕๓) ราย นางสาวศศิธร สายแก้ว สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จานวน ๓ ท่าน ดังนี้
(๖.๑) ดร.นิทรา เนื่องจานงค์ ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
(๖.๒) นางสาวสุพัตรา เอี่ยมนาค กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
(๖.๓) นายอาพล พุ่มไพจิตร
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)

๑๔
(๗) คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ พิจารณาผลงานโดยให้มีการปรับปรุงผลงาน คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น
ได้จัดทาหนังสือแจ้งให้ นางสาวศศิธร สายแก้ว ปรับปรุงผลงานตามที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิฯ เสนอแนะ
ตามบันทึกข้อความที่ กปส. ๐๐๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔
(๘) นางสาวศศิธร สายแก้ว ยื่นหนังสือพร้อมผลงานฉบับปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ ฯ งานบริ ห ารบุคคลได้ล งรับเมื่อวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นไปตาม
ข้อ ๒๓ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดระดับตาแหน่งและ
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๕
(๙) คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ พิจารณาผลงาน สรุปผลคะแนน ได้คะแนนเฉลี่ย ๘๔.๔๔ (เกณฑ์การตัดสินตามข้อบังคับฯ ต้องได้คะแนน
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๐)
(๑๐) คณะกรรมการประเมิ น เพื่ อ แต่ ง ตั้ ง บุ ค คลให้ ด ารงต าแหน่ ง สู ง ขึ้ น มี ม ติ ใ น
การประชุ ม ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบผลคะแนน
การประเมิ น ผลงานและจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณทางวิช าชีพ จากคณะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ พื่ อ ประเมิน
ผลงานและจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณทางวิช าชีพ ซึ่งได้รับผลการประเมินผ่ านเกณฑ์การประเมิน อย่า งเป็ น
เอกฉัน ท์ ตามหลั กเกณฑ์และวิธีการกาหนด จึงเห็ นสมควรแต่งตั้ง นางสาวศศิธ ร สายแก้ว ให้ ดารงตาแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์ ระดับชานาญการ ตั้งแต่วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
๒) รายนางกาญจนา นรินทร์ ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ ๒๑๕
(๒๑๕) สังกัดสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง ออกข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
หมู่ บ้ า นจอมบึ ง ว่ า ด้ ว ย หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารก าหนดระดั บ ต าแหน่ ง และการแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการพลเรื อ นใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึ งให้ ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๖, (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
(๒) สภามหาวิ ท ยาลั ย มี ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง กรรมการประเมิ น เพื่ อ แต่ ง ตั้ ง บุ ค คลให้
ดารงตาแหน่งสูงขึ้น ดังนี้
- คาสั่ งสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ ๔๐/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง
กรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
- คาสั่ งสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ ๕๕/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง
ประธานกรรมการคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น แทนตาแหน่งที่ว่าง ลงวันที่ ๒๘
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
หมดวาระเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗
(๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีคาสั่ง ที่ ๒๓๔๙/๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินค่างาน สังกัดสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการ
ประเมินค่างานประชุมสรุปผลการประเมิน เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตาแหน่งที่ ๒๑๕(๒๑๕) ผ่านเกณฑ์
ประเมินค่างาน ด้วยคะแนนเฉลี่ย ๖๗.๐๘ คะแนน (เกณฑ์การตัดสินตามข้อบังคับฯ ระดับชานาญการต้องได้
คะแนน ๖๔ คะแนนขึ้นไป) เนื่องจากงานที่รับผิดชอบมีขอบเขตเนื้อหาหลากหลายโดยต้องใช้ความคิดริเริ่มในการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ และงานที่รับผิดชอบมีความยุ่งยากซับซ้อน ต้องประยุกต์ใช้
ความรู้และประสบการณ์ในการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ และมีการตรวจสอบติดตาม
ความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานเป็นระยะตามที่กาหนดในแผนปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมีการตัดสินใจด้วยตนเองอย่างอิสระ
สามารถเปลี่ยนแนวทางและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ ซึ่งเป็นไปตามองค์ประกอบของระดับชานาญการ

๑๕

(๔) คณะกรรมการบริหารบุคคลประจามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) มีมติในการประชุม ครั้งที่
๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ กาหนดกรอบตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับชานาญการ ของ
ตาแหน่งเลขที่ ๒๑๕(๒๑๕) ในตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับ ชานาญการ
(๕) นางกาญจนา นรินทร์ ยื่นหนังสือเพื่อขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชานาญการ สังกัดสานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ ๑๙
มีนาคม ๒๕๖๔ พร้อมผลงานตามหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น ข้อ ๑๐(๓) (ก) (ก๑) (ก
๑.๓) และ (ก ๑.๔) และข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ
กาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงให้ดารงตาแหน่ง
สูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๕ ผลงานประกอบด้วย
(๕.๑) คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง บริการฐานข้อมูลออนไลน์
(๕.๒) โปรแกรมไลน์แชทบอทบริการตอบคาถามช่วยการค้นคว้าฐานข้อมูลออนไลน์
(๖) คณะกรรมการประเมิ น เพื่ อ แต่ ง ตั้ ง บุ ค คลให้ ด ารงต าแหน่ ง ที่ สู ง ขึ้ น มี ม ติ ใ น
การประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ “ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา” ตาแหน่ง
เลขที่ ๒๑๕(๒๑๕) ราย นางกาญจนา นรินทร์ สังกัดสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน ๓ ท่าน ดังนี้
(๖.๑) นางชนัญชิดา สุวรรณเลิศ ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
(๖.๒) นางสาวรสสุคนธ์ อุดมศรี กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
(๖.๓) นางกิ่งกาญจน์ พรมมาพงษ์ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
(๗) คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ พิจารณาผลงานโดยให้มีการปรับปรุงผลงาน คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งที่
สูงขึ้นได้จัดทาหนังสือแจ้งให้ นางกาญจนา นรินทร์ ปรับปรุงผลงานตามที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ เสนอแนะ
ตามบันทึกข้อความที่ อว ๐๖๓๕.๐๑(๐๑) บค./๒๓๘ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔
(๘) นางกาญจนา นรินทร์ ยื่นหนังสือพร้อมผลงานฉบับปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ฯ งานบริ ห ารบุ ค คลได้ ล งรั บ เมื่ อ วั น ที่ ๙ กั น ยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็ น ไปตาม
ข้อ ๒๓ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดระดับตาแหน่งและ
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๕
(๙) คณะกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ เพื่อประเมิน ผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพ พิจารณาผลงาน สรุปผลคะแนน ได้คะแนนเฉลี่ย ๘๔.๔๔ (เกณฑ์การตัดสินตามข้อบังคับฯ ต้องได้
คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๐)
(๑๐) คณะกรรมการประเมิ น เพื่ อ แต่ ง ตั้ ง บุ ค คลให้ ด ารงต าแหน่ ง สู ง ขึ้ น มี ม ติ ใ น
การประชุ ม ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบผลคะแนน
การประเมิน ผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงาน
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ซึ่งได้รับผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินอย่างเป็นเอกฉันท์ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนด จึงเห็นสมควรแต่งตั้ง นางกาญจนา นรินทร์ ให้ดารงตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ระดับชานาญการ ตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
จึงขอนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)

๑๖

มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๓ แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๑๗ วรรคสอง (๔) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติ ดังนี้
๑) เห็ น ชอบการก าหนดต าแหน่ ง ที่ สู ง ขึ้ น ตามกรอบอั ต ราก าลั ง ข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒ ตาแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตาแหน่งเลขที่ ๑๘๗
(๐๕๓) ตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ระดับชานาญการ และอนุมัติให้แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวศศิธร
สายแก้ว ดารงตาแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ระดับชานาญการ ตั้งแต่วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
๒) เห็ น ชอบการก าหนดต าแหน่ ง ที่ สู ง ขึ้ น ตามกรอบอั ต ราก าลั ง ข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒ ตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตาแหน่งเลขที่ ๒๑๕
(๒๑๕) ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชานาญการ และอนุมัติให้แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลั ย ราย นางกาญจนา
นรินทร์ ดารงตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับชานาญการ ตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ ประธาน เสนอว่า จากระเบียบวาระที่ ๕.๓ การพิจารณากาหนดตาแหน่งที่สูงขึ้น มหาวิทยาลัย
ควรมีการทบทวนข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย และทันต่อเหตุการณ์
มติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยทบทวนข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่ บ้ า นจอมบึ ง ว่ า ด้ ว ย หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารก าหนดระดั บ ต าแหน่ ง และการแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการพลเรื อ น
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น ในเรื่องของอานาจผู้อนุมัติควรเป็นอานาจของ
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
๖.๒ คุณประพันธ์ มนทการติวงศ์ หารือว่า ควรมีการวางแผนและเตรียมพร้อมเพื่อสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมาเป็นคณะกรรมการประจาคณะ สานักหรือสถาบัน ก่อนจะครบวาระการดารงตาแหน่ง เพื่อจะได้ช่วยกัน
เสนอและสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมาช่วยมหาวิทยาลัย
ที่ประชุมรับทราบ และมอบอธิการบดีแจ้งคณบดีและผู้อานวยการ เรื่องการวางแผนและเตรียมพร้อม
เพื่อสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อนคณะกรรมการประจาคณะ หรือสานัก/สถาบัน จะครบวาระการดารงตาแหน่ง
๖.๓ อาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด เสนอว่า มหาวิทยาลัยควรมีการสารวจจานวนนักศึกษาระดับปริญญาโท
และระดับปริญญาเอกที่ไม่สาเร็จการศึกษา เพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าว
มติที่ประชุม มอบผู้บริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาเรื่องการสารวจจานวนนักศึกษาระดับปริญญาโทและ
ระดับปริญญาเอกที่ไม่สาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนด

๑๗

๖.๔ อาจารย์ ดร.ถาวร เส้ ง เอี ย ด หารื อ เรื่ อ งการพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลให้ ด ารงต าแหน่ ง สู ง ขึ้ น
มหาวิทยาลัยควรมีการเชื่อมโยงและสนับสนุนการเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อคิดเห็นและเสนอแนะ ดังนี้
๑) ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยควรสนับสนุนให้บุคลากรมหาวิทยาลัยเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมีข้อบังคับในเรื่องการดารงตาแหน่งทางวิชาการ และการเข้าสู่
ตาแหน่งที่สูงขึ้น โดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เป็นผู้ดูแล ในกรณีการพิจารณา
อนุมัติให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยดารงตาแหน่งชานาญการ มหาวิทยาลัยควรทบทวนเรื่องผู้อนุมัติ ควรเป็นอานาจ
ของใคร และควรทบทวนโครงสร้างบุคลากร และเส้นทางของการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการและ ตาแหน่งที่สูงขึ้น ว่า
จะมีแนวทางอย่างไรให้บุคลากรมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทางานทุกหน่วยงาน
๓) ผู้บังคับบัญชาแต่ละหน่วยงานควรรู้เกณฑ์การเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น และควรเป็นผู้ดูแลบุคลากรใน
สั งกัดให้ มีพัฒ นาการหรื อเจริ ญก้าวหน้ า และผู้ บังคับบัญชาควรมอบหมายงานให้ บุคลากรรู้จักวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ตามลักษณะงาน ควรใช้งานเป็นตัวตั้งเพื่อให้ได้ตาแหน่งที่สูงขึ้น
มติที่ประชุม
พิจารณา

มอบอธิการบดีและผู้บริหารรับข้อคิดเห็นและเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไป

๖.๕ ประธาน แจ้ ง ว่ า ได้ เ ชิ ญ สภาอุ ต สาหกรรมเชี ย งใหม่ ม าหารื อ และได้ รั บ หลั ก การเรื่ อ งการให้
ทุนการศึกษา สาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จึงได้เสนอแนะให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนาดาเนินการเพื่อปรับปรุงหลักสูตร ในลักษณะที่ให้นักศึกษาเรียนภาคเช้า ส่วนภาคบ่ายสามารถไป
ทางานได้ โดยให้นับเวลาการไปทางานเป็นหน่วยกิตให้กับนักศึกษาได้ นอกจากนี้ยังประสานกับผู้จัดการ SME bank
หรือสถาบันการเงินให้ทุนกับบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาใหม่ที่ต้องการเริ่มต้น start up
นายเสฏฐนันท์ อังกูรภาสวิชญ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แจ้งว่า คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีการให้ทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงอยู่แล้ว
ปีละ ๑๐๐ ทุน ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้ประกอบการหรือผู้ให้ทุนสามารถนารับใบเสร็จรับเงินไปลดหย่อนภาษีได้
สองเท่า และมีการให้ทุนกู้ยืมทาโครงการ start up แก่นักศึกษาด้วย
ที่ประชุมรับทราบ
๖.๖ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕
เวลา ๑๓.๐๐ น
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๕๐ น.
นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ กองตูม

ผู้จดบันทึก
ผู้พิมพ์
ผู้ตรวจทาน

