๑
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น ๓ อาคารอานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

รายนามผู้เข้าประชุม
๑. นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
๔. ดร.คมศร วงษ์รักษา
๕. ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์
๖. นายประพันธ์ มนทการติวงศ์
๗. นายเรืองชัย เนตรปฐมพร
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม
๙. อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์
๑๐. อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง
๑๑. อาจารย์ ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก
๑๒. อาจารย์ ดร.นาวิน คงรักษา
๑๓. อาจารย์สมชาติ เกตุพันธ์
๑๔. อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข
๑๕. นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์
๑๖. นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
๑๗. นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
อธิการบดี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการจากผู้บริหาร
กรรมการจากผู้บริหาร
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
รองอธิการบดี
นิติกร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาราวรรณ ญาณะนันท์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลัยพร ไชยสิทธิ์
๓. อาจารย์อาณัติ หน่อทองคา
๔. อาจารย์สถาพร จะนุ
๕. อาจารย์อดิศักดิ์ โฮนอก
๖. นายวุฒิกร ไชยพันธ์

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นิติกร

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๒
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากประธาน
๑) ช่วงเช้าของวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ได้พบกับคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับระบบดูแล
ช่วยเหลือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จากการอภิปราย ลักษณะปัญหาทั่วไปของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้แก่ (๑) ปัญหาเกี่ยวกับสารเสพติด (๒) ปัญหาระหว่างนักศึกษากับ
ผู้ปกครอง มี ๒ ลักษณะคือ ผู้ปกครองต้องการให้เรียนแต่ตัวนักศึกษาไม่ต้ องการเรียน และผู้ปกครองต้องการ
ให้นักศึกษาเรียนในสาขาที่นักศึกษาไม่ต้องการเรียน ซึ่งทั้งสองกรณีทาให้นักศึกษาไม่ตั้งใจเรียน และ (๓) ปัญหา
นักศึกษาฆ่าตัวตาย ในส่วนของการดูแลช่วยเหลือ มหาวิทยาลัยยังประสบปัญหาและข้อท้าทาย ดังนี้
(๑) อาจารย์ที่ปรึกษามีทักษะในการวิเคราะห์และการจัดการปัญหาพื้นฐานของนักศึกษา
ไม่พอเพียง ควรมีการเพิ่มศักยภาพให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา
(๒) อาจารย์ผู้สอนเมื่อพบปัญหาของนักศึกษาแต่ขาดกลไกในการส่งต่อข้อมูลไปยังอาจารย์
ที่ปรึกษา ถ้าเป็นกรณีปัญหาการไม่ตั้งใจเรียน อาจารย์ผู้สอนอาจยังขาดทักษะในการจัดการชั้นเรียน ควรมีการเพิ่ม
ศักยภาพของอาจารย์เรื่องการจัดการชั้นเรียน
(๓) เมื่อ เกิ ดปั ญ หาและอาจารย์ที่ ป รึกษาไม่ส ามารถแก้ ไขได้ ระบบให้ คาปรึกษากลาง
ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการส่งต่อยังไม่มี มหาวิทยาลัยควรมีระบบให้คาปรึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัย
(๔) ควรมีการวางระบบการให้คาปรึกษาเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก หากระบบภายใน
ไม่ ส ามารถแก้ ไขปั ญ หาดั งกล่ าวได้ ซึ่งในจั งหวัด ราชบุ รี มีห น่ ว ยงานที่ มี ค วามเชี่ย วชาญ เช่ น หน่ ว ยทหาร
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง โรงพยาบาลราชบุรีซง่ึ มีจิตแพทย์ประจาโรงพยาบาล
จากนั้ น ที่ป ระชุมได้มีการร่ว มอภิป ราย โดยเพิ่ม เติมประเด็นเรื่องระบบดูแลช่ วยเหลื อที่ต้อ ง
ไม่ละเลยนักศึกษาที่เรียนดีด้วย และควรมีการทาวิจัยสถาบันเพื่อตอบคาถามเชิง How to เกี่ยวกับการแก้ปัญหา
นั กศึกษาในเรื่ องต่างๆ ออกมา จากนั้ น ที่ป ระชุมได้ข้อสรุปว่า มหาวิทยาลั ยควรมีการสร้างระบบการดูแล
ช่ว ยเหลื อนั กศึกษาขึ้น มาเพื่อจั ดการปั ญ หาดังกล่ าว โดยอาจมีการจัดตั้ งคณะกรรมการในลั กษณะ Cross
Function Team มีรองอธิการบดีเป็นผู้กากับดูแล ส่วนการฝึกอบรม ควรดาเนินการเป็นรายคณะ (FacultyBased) เพื่อให้ครอบคลุม และเป็นผลดีต่อการประสานงานภายในแต่ละคณะ
๒) ช่วงเช้าวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้จัดวง PLC ของ Active Learning โดยทุกคณะ
ส่งอาจารย์เข้าร่วม วันนี้เป็นการรายงานผล และตั้งประเด็นสนทนาทีจ่ ะเป็น Knowledge Vision สาหรับที่จะ
จัด วง PLC ของคณะต่ อไป ได้ แก่ ประเด็ น การใช้ active learning ในวิช าภาคทฤษฎี ในวิช าภาคปฏิ บั ติ
ในวิช าฝึกทักษะ และในการประเมิน ผล ว่าจะทาอย่างไร วง PLC เป็น กิจกรรมที่ทุกคณะได้มาแลกเปลี่ยน

๓
เรียนรู้ เพื่อเอาประสบการณ์จากเพื่อนๆ ไปใช้ประโยชน์ ดังนั้นควรมีการดาเนินการทุกสามเดือน สิ่งที่ท้าทาย
คือ ทาอย่างไรให้เกิดวง PLC ระดับสาขาวิชา ซึ่งจะได้ผลมากขึ้น
๓) หลังจากนั้นได้ไปเยี่ยมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะได้เสนอการดาเนินการ เรื่อง
Active Learning และโครงการพัฒนาท้องถิ่น จานวน ๙ โครงการ ส่วนใหญ่เป็นโครงการทาค่าย ซึ่งมีลักษณะ
เป็น Event-Based หรือ Output-Based Project แต่สภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมีนโยบายต้องการ
ให้เป็น Outcome-Based คือ ไม่เน้นเรื่องการฝึกอบรม แต่เป็นโครงการที่มีผลลัพธ์เป็นตัวตั้งว่าจะเกิดสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ อ ย่ างไรบ้ าง การพั ฒ นาการเรี ย นการสอนแบบ Active Learning ให้ กั บ โรงเรียนก็ เป็ น ประเด็ น
ที่น่าสนใจ โดยเฉพาะในการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ทั้งระดับประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา เพราะการสอนแบบ Active Learning ในวิชาเหล่านี้จะได้ผลมาก
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๒ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากอธิการบดี
๑) เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการ
แทนอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค์ ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
คณบดี และคณะอาจารย์ จากสาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับเสด็จสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงตรวจเยี่ยมโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง
ในโอกาสนี้ อ ธิ ก ารบดี ได้ ถ วายรายงานภารกิ จ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ได้ จั ด โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นา
ความสามารถทางคณิตศาสตร์เพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ๔ วิชา ได้แก่ วิชา
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ซึ่งผลการสอบในปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ อยู่ใน
เกณฑ์ที่ดี และการที่มหาวิทยาลัยได้ให้การสนับสนุนโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่องกว่าสิบปี โดยการพัฒนาครู และ
พัฒนาอาคารสถานที่
๒) เมื่อวัน ที่ ๗ กุมภาพัน ธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ
อาเภอบ้านคา โดย นายฑรัท เหลืองสอาด นายอาเภอบ้านคา ภายใต้โครงการบูรณาการองค์ความรู้และนวัตกรรม
การผลิตสับปะรดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดราชบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค์ ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา คณะอาจารย์ นักวิจัย ผู้แทนเกษตรอาเภอบ้านคา
นายทองเจือ อุดร นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองพันจันทร์ นายฉัตรชัย ธนิกกุล นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านคา และนายพินิจ ร่มโพรีย์ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง ร่วมในพิธี ณ ห้องประชุม
ชั้น ๒ ที่ว่าการอาเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
๓) เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการ
แทนอธิการบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจา ลิขิตยิ่งวรา ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

๔
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยเป็นการลงนามความร่วมมือของ ๑๔ สถาบันที่มีความโดดเด่นทางศิลปะ
และวัฒนธรรม
๔) เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ได้พระราชทานนามราชภัฏ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๕ จึงถือว่าวันที่ ๑๔
กุ ม ภาพั น ธ์ เป็ น วัน ราชภั ฏ ซึ่งในปี นี้ มหาวิท ยาลั ย จะจั ด กิจ กรรมให้ นั ก ศึก ษาไปถวายบั งคมอนุ ส าวรีย์ ของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ณ บริเวณหน้าอาเภอจอมบึง และเคลื่อนขบวนอัญเชิญ
ตราพระราชลัญจกรที่รัชกาลที่ ๙ ได้ทรงพระราชทานมากระทาพิธี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย กิจกรรมนี้จัดขึ้น
เพื่อให้นักศึกษามีความตระหนักรู้และสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ และทราบที่มาของนามราชภัฏว่าหมายถึง
คนของพระราชา
๕) อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข ชี้แจงแทนอธิการบดีว่า ผลการจัดงาน สสส.จอมบึงมาราธอน
ครั้งที่ ๓๔ กาลังอยู่ในขั้นตอนการประเมินผล แต่จากการสารวจความคิดเห็นของนักวิ่งอย่ างไม่เป็นทางการ
ในเบื้องต้นพบว่าเรื่องที่ไม่เป็นที่พึงพอใจในด้านหลักๆ เช่น ด้านเส้นทางวิ่ง และด้านการดูแล น้าดื่ม เกลือแร่
การแพทย์ บนเส้ น ทางวิ่ ง นั้ น ไม่ มี แต่ ก็ มี ค วามขั ด ข้ อ งที่ มี ก ารท้ ว งติ ง ในด้ า นต่ า งๆ บางประการ และ
มีปรากฏการณ์นักวิ่งหนึ่งรายเป็นลมขณะรอรับรางวัล ที่หอประชุม ซึ่งเป็นเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ไม่เคยเกิดขึ้น
มาก่อนในหอประชุม ต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งก่อนที่เจ้าหน้าที่จากจุดปฐมพยาบาลภายนอกหอประชุม จะได้มาทา
การปฐมพยาบาล ทาให้ได้ข้อคิดว่า นักวิ่งแม้จะเป็นผู้ที่มีความสามารถได้รับรางวัล แต่ถ้าร่างกายอ่อนเพลีย หรือ
ไม่ได้พักผ่อน ก็อาจเกิดความเจ็บ ป่ วยได้ ในอนาคตจะได้มีการพิจารณาเรื่องจุดพยาบาลในหอประชุมต่อไป
ความท้าทายในการจัดงานครั้งต่อๆ ไป อีกประการหนึ่งที่ค้นพบจากการจัดงานในปีนี้ คือ เรื่องการประสาน
สองส่วนที่สาคัญของงานวิ่งจอมบึงมาราธอน คือ ส่วนการวิ่งประเพณีของชาวบ้าน ที่ เป็นการให้ความสาคัญ
กับการต้อนรับ ดูแลให้นักวิ่ง ให้วิ่งจนสาเร็จ กับการมีมาตรฐานสากลโดยเฉพาะเรื่องการกาหนดระยะเวลาการวิ่ง
และการปิ ดเส้ น ทางจราจรภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ให้ มี ความกลมกลื น กัน สุ ดท้ ายนี้ต้อ งขอขอบคุ ณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
เป็นอย่างดี
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๓ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากกรรมการ
ไม่มี
๑.๔ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากเลขานุการ
ไม่มี

๕
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
เมื่อวันพุธที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ประธานขอให้ ที่ ป ระชุ ม ตรวจสอบรายงานการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ านจอมบึ ง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยไม่มีการแก้ไข
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ อธิการบดี สืบเนื่องหน้า ๑๗ ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๒ พิจารณาการปฏิบัติตามคาพิพากษาของ
ศาลปกครองกลาง ระหว่ าง นายสนม ผิ ว งาม ผู้ ฟ้ อ งคดี กั บ สภามหาวิท ยาลั ย ผู้ ถู กฟ้ อ ง รายละเอี ย ด
ความก้าวหน้าในเรื่องนี้ให้หัวหน้างานนิติกรนาเสนอให้ที่ประชุมได้ทราบ
นางสาวธิชากรณ์ จินจารักษ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ภายหลังที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติในเรื่องนี้
เมื่ อการประชุม ที่ ผ่ านมา ฝ่ ายเลขานุ ก ารสภามหาวิท ยาลั ยได้ มี ห นั งสื อ แจ้งมติให้ ป ระธานคณะกรรมการ
กลั่นกรองกฎหมายทราบ ตามหนังสือลงวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอรายงานว่า ได้มีการประสาน
นัดประชุมไปแล้วเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่ไม่สามารถประชุมได้ เนื่องจากกรรมการกลั่นกรอง
กฎหมายฯ หลายท่านติดภารกิจ ไม่สามารถมาประชุมได้ ทาให้องค์ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย
ไม่ครบ จึงเลื่อนการประชุมไปเป็นวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคาพิพากษาของศาลปกครอง
กลาง คดีหมายเลขดาที่ บ.๑๖๖/๒๕๕๗ คดีหมายเลขแดงที่ บ.๔๖๒/๒๕๖๑ โดยให้มหาวิทยาลัยดาเนินการ
จัดทาหนังสือแจ้งการดาเนิน การของมหาวิทยาลั ยให้ ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ และขอให้ เร่งรัดคณะกรรมการ
กลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัยพิจารณาการดาเนินการตามคาพิพากษาคดีดังกล่าว
ให้เสร็จสิ้น เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วง
๔.๑ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วงจากสภาวิชาการ
๔.๑.๑ พิจารณา ร่าง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลัยพร ไชยสิทธิ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดาเนินการปรั บปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมคอมพิ วเตอร์ (หลั กสู ตรปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๖๒) เนื่ องจากต้ องการพั ฒ นาหลั กสู ตรในเชิ งรุ กให้ มี

๖
ศักยภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน นวัตกรรมคอมพิวเตอร์มีบทบาทสาคัญ
ต่อหน่ วยงานทั้ งองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน จึงมีความจาเป็น ในการผลิ ต บุคลากรทางเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ที่มีความรู้ และสามารถพัฒนานวัตกรรมคอมพิวเตอร์ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภา
วิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงเสนอสภามหาวิท ยาลั ย
เพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อคิดเห็นและเสนอแนะ ดังนี้
๑) แขนงวิชานวัตกรรมกราฟิกของหลักสูตรนี้ มีรายวิชาที่มี ความทับซ้อนกับรายวิชาของหลักสูตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย ดังนั้นควรระบุให้ได้ว่าหลักสูตรทั้งสองแตกต่างกันอย่างไร โดยเฉพาะในส่วนของ
Competency ของผู้เรียน และเรื่องอาชีพเมื่อจบการศึกษา สามารถนาไปอธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจได้
๒) ควรเพิ่ มรายวิชาหรื อเนื้ อหาที่ เกี่ ยวข้ องกั บการรู้ เท่ าทั นสื่ อ รู้เท่ าทั นเทคโนโลยี และนวั ตกรรม
คอมพิวเตอร์ (Media or Digital Literacy) ซึ่งมีความสาคัญยิ่งในยุคปัจจุบัน
๓) มหาวิทยาลั ย ควรตรวจสอบชื่อ วิช าภาษาอังกฤษให้ มีความถูกต้อ ง เช่ น หน้ า ๔๑ ชื่อ วิช า
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชื่อภาษาอังกฤษอาจเป็น King's Science for Local Development
หรือ King's Philosophy for Local Development และหน้า ๖๓ วิชาการพัฒ นาซอฟต์แวร์ด้านพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ภาษาอังกฤษต้องเป็น Electronic Commerce Software Development
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ ดังนี้
๑) เห็ น ชอบหลั กสูตรวิทยาศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมคอมพิ วเตอร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) เฉพาะแขนงวิชานวัตกรรมประยุกต์
๒) ให้ มหาวิท ยาลั ย แต่งตั้ งคณะท างานโดยมี ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์อ รรถพล อุ ส ายพั น ธ์
รองอธิการบดี เป็ นประธาน เพื่อระบุ ความแตกต่างด้าน Competency และด้านอาชีพหลังจบการศึกษา
ระหว่างหลั ก สู ต รแขนงวิช านวั ตกรรมกราฟิ ก ของสาขาวิช าเทคโนโลยี ดิจิ ทั ล มีเดี ย และหลั กสู ตรสาขาวิชา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์
๓) ตรวจสอบการเขียนภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามข้อเสนอแนะ และพิจารณาเพิ่มเนื้อหา
หรือรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการรู้เท่าทันสื่อดิจิตอล (Media or Digital literacy) เข้าไปในหลักสูตร

๗
วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากอธิการบดี
๕.๑.๑ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแทนตาแหน่งที่ว่าง
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข เลขานุการ ชี้แจงรายละเอียดว่า อาจารย์ ดร.เชาวฤทธิ์
พันธ์ทอง ได้พ้นจากการดารงตาแหน่งรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงมีผลให้อาจารย์ ดร.เชาวฤทธิ์
พันธ์ทอง พ้นจากตาแหน่งกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้แทนรองคณบดี ตามคาสั่งสภา
มหาวิทยาลัย ที่ ๒๕/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ก่อนครบวาระด้วย เพื่อให้การดาเนินงาน
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดาเนินการไปได้ด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง โดยอาศัยอานาจตาม
ความข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คณะกรรมการประจาคณะ พ.ศ. ๒๕๔๘
ระบุ “ในกรณีที่ประธานและกรรมการพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ ให้ทาการเลือกตั้งแทนตาแหน่งที่ว่าง โดยนาความ
ในข้อ ๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่วาระของประธานและกรรมการที่พ้นตาแหน่ งนั้นจะเหลืออยู่น้อยกว่า
เก้ า สิ บ วัน ” ในการนี้ คณะวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้ ด าเนิ นการให้ มี การคั ดเลื อกกั นเองเรียบร้ อยแล้ ว
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.ภูมินทร์ สุมาลัย ให้ดารงตาแหน่งกรรมการประจา
คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ผู้ แ ทนจากรองคณบดี แ ทนต าแหน่ ง ที่ ว่ า ง (รายละเอี ย ดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คณะกรรมการประจา
คณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติ แต่งตั้ง อาจารย์ ดร.ภูมินทร์ สุ มาลั ย ให้ดารงตาแหน่งกรรมการ
ประจาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้แทนรองคณบดี แทนตาแหน่งที่ว่างตามวาระที่เหลือของ ผู้ที่ตนแทน
๕.๑.๒ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัยแทนตาแหน่งที่ว่าง
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ชั ย ฤทธิ์ ศิ ล าเดช รั ก ษาราชการแทนอธิ ก ารบดี ชี้ แ จง
รายละเอียดว่า ตามทีอ่ าจารย์ ดร.บุรินทร์ นรินทร์ ดารงตาแหน่งกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย
จากผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา ตามคาสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ ๒๓/๒๕๖๐ เรื่อง
แต่ งตั้งคณะกรรมการบริห ารงานบุ คคลประจามหาวิทยาลั ย สั่ ง ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้ น
เนื่องจาก อาจารย์ ดร.บุรินทร์ นรินทร์ ได้พ้นจากการดารงตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
ประจาก่อนครบวาระ จึงมีผลให้พ้นจากการดารงตาแหน่งกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัยด้วย
เพื่อให้การดาเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
มีความต่อเนื่อง ตามความในข้อ ๔ (๔) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และ
วิธีการการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ กาหนด “...กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา

๘
จานวน ๑ คน เป็นกรรมการ” จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจา จานวน ๑ คน เป็นกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย แทนตาแหน่งที่ว่าง
อนึ่ง เนื่องจากขณะนี้กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจามีจานวน ๓ คน
ไม่ ค รบจ านวนตามที่ ก ฎหมายก าหนด ด้ ว ยมี ก รรมการพ้ น ต าแหน่ งก่ อ นครบวาระดั งกล่ า วข้ า งต้ น และ
อยู่ระหว่างการที่จะต้องมีการดาเนินการเพื่อให้ได้ผู้ดารงตาแหน่งแทน อาศัยอานาจตามข้อ ๘ แห่งข้อบังคับ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ านจอมบึ ง ว่ าด้ ว ย หลั กเกณฑ์ และวิธีก าร การบริห ารงานบุ ค คล พ.ศ. ๒๕๕๐
กาหนด “ข้อ ๘ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับ และสภามหาวิทยาลัยมีอานาจตีความวินิจฉัยปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ” จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ อพิจารณาวินิจฉัยว่าจะดาเนินการพิจารณา
แต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย แทนตาแหน่งที่ว่าง จานวน ๑ คน จากผู้แทนกรรมการ
สภามหาวิ ท ยาลั ย จากคณาจารย์ ป ระจ า ที่ เหลื อ อยู่ จ านวน ๓ คนในขณะนี้ ห รื อ ไม่ เป็ น ล าดั บ แรกก่ อ น
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติ ที่ ป ระชุ ม อาศั ย อ านาจตามมาตรา ๑๘ (๑๔) พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ข้อ ๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ
การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยมีมติ ดังนี้
๑) เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย แทนตาแหน่ง
ที่ว่าง จานวน ๑ คน จากผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ ประจา ที่เหลืออยู่จานวน ๓ คน
ในขณะนี้ และให้ได้ผู้แทนโดยการเลือกกันเอง
๒) แต่งตั้ง อาจารย์ ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก เป็น กรรมการบริหารงานบุ คคลประจา
มหาวิทยาลัยในส่วนผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา แทนตาแหน่งที่ว่าง โดยให้ดารง
ตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน
๕.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง
๕.๒.๑ พิจารณาการขอขยายระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ (เรื่องรับที่ ๓/๒๕๖๑)
นายวุฒิกร ไชยพันธ์ นิติกร ชี้แจงรายละเอียดว่า คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ก.อ.ม.) ได้รับหนังสือร้องทุกข์จากอาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด
ฉบับลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (เรื่องรับที่ ๓/๒๕๖๑) กรณีผู้บังคับบัญชาสั่งเลื่อนเงินเดือนไม่ถูกต้อง
และไม่เป็นธรรมรอบการประเมินการปฏิบัติการ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ฯ ขอเรียนว่าได้พิจารณาในเรื่องนี้ไปแล้วสองครั้ง
แต่เนื่องจากข้อเท็จจริงเกี่ยวกับร้อยละการประเมินการปฏิบัติราชการของผู้ร้องทุกข์ต้องพิจารณาข้อมูลหลายด้าน
ประกอบกัน จึงไม่สามารถพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวได้ทันตามกาหนดเวลา ๙๐ วัน ซึ่งครบกาหนด

๙
ระยะเวลาการพิจารณาวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดังนั้น จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาขยายระยะเวลา
การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ออกไปอีก ๓๐ วันนับแต่วันครบกาหนด (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติ ที่ ป ระชุ ม อาศั ย อ านาจตามมาตรา ๑๘ (๑๓) พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิท ยาลั ย มี ม ติ ให้ ขยายระยะเวลาพิ จารณาเรื่องร้องทุ กข์ ดังกล่ าวออกไปอี ก ๓๐ วั น
นับแต่วันครบกาหนด
๕.๒.๒ พิจารณาคาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของอาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด (เรื่องรับที่ ๕/๒๕๖๑)
นายวุฒิกร ไชยพันธ์ นิติกร ชี้แจงรายละเอียดว่า คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึ ง (ก.อ.ม.) ได้รับหนังสือร้องทุกข์จากอาจารย์ ดร.ถาวร เส้ งเอียด
ฉบับลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (เรื่องรับที่ ๕/๒๕๖๑) กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทา
ของผู้บังคับบัญชาที่ไม่ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย กล่าวคือ ผู้ร้องทุกข์ไม่ได้รับค่าสอนเกิน
ภาระงานตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงิน ค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน
ในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
คณะกรรมการอุ ท ธรณ์ แ ละร้อ งทุ ก ข์ ฯ ได้ ป ระชุ ม ครั้งที่ ๕/๑๕๖๑ เมื่ อ วัน ที่ ๑๘
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ประชุมได้วินิจฉัยในเรื่องร้องทุกข์จากอาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด ฉบับลงวันที่ ๓๐
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (เรื่องรับที่ ๕/๒๕๖๑) เสร็จแล้ว และที่ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ฯ
ได้รับรองรายงานการประชุมเรื่องดังกล่าวในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติ ที่ ป ระชุ ม อาศั ย อ านาจตามมาตรา ๑๘ (๑๓) พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๓๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์
และการแก้ไขคาสั่ งลงโทษ พ.ศ. ๒๕๕๖ สภามหาวิทยาลั ยมีมติเห็ นชอบคาวินิ จฉัยเรื่องร้องทุกข์ (เรื่องรับที่
๕/๒๕๖๑)
๕.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม)
๕.๓.๑ พิจารณา ร่าง จัดสรรอัตรากาลังพนักงานมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ชั ย ฤทธิ์ ศิ ล าเดช รั ก ษาราชการแทนอธิ ก ารบดี ชี้ แ จง
รายละเอี ย ดว่า ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิท ยาลั ยได้ รับ จัดสรรอั ต รากาลั งพนั ก งานมหาวิท ยาลั ย
ประเภทสายวิชาการ จานวน ๙ อัตรา ประเภทสายสนับสนุนวิชาการ จานวน ๑ อัตรา ซึ่งเป็น อัต รากาลัง
พนักงานมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมจานวน ๑๐ อัตรา
ซึ่งคณะกรรมการจั ดท า ร่าง จั ด สรรอัตราก าลั งพนั กงานมหาวิทยาลั ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ได้ประชุมพิจารณาจัดทา ร่าง การจัดสรรอัตรากาลังพนักงานมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
จานวน ๓ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๖

๑๐
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม) ในการประชุม ครั้งที่
๑/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติ ที่ ป ระชุ ม อาศั ย อานาจตามมาตรา ๑๘ (๑๓) พระราชบั ญ ญั ติม หาวิท ยาลั ยราชภั ฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการจัดสรรอัตรากาลังพนักงานมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเภทสายวิชาการ จานวน ๙ อัตรา ประเภทสายสนับสนุนวิชาการ จานวน ๑ อัตรา
๕.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
๕.๔.๑ พิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถพล อุสายพันธ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า มหาวิทยาลั ยได้ดาเนิ นการ
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) จานวน ๒ ราย คือ นายประพนธ์ เลิศลอย
ปัญญาชัย และนางสาวยุพา สะรุโณ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่
๑๐ พ.ศ.๒๕๕๖ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่
๘/๒๕๖๑ เมื่ อวัน จั น ทร์ ที่ ๒๔ ธัน วาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และการประชุ ม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อ วัน ศุ กร์ที่ ๒๕
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามมาตรา ๑๘ (๙) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ กาหนดตาแหน่งเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
(สายวิชาการ) จานวน ๒ ราย ดังนี้
๑) นายประพนธ์ เลิศลอยปัญญาชัย ตาแหน่งอาจารย์ ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาฟิสิกส์ ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๒) นางสาวยุพา สะรุโณ ตาแหน่งอาจารย์ ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
การบัญชี ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๑

วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๒๐
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค์
นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข

ผู้บันทึกและตรวจรายงาน
ผู้พิมพ์
ผู้พิมพ์
ผู้บันทึกและตรวจทานรายงาน

