รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙
วันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชัน้ ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
-----------------------------ผู้มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

อาจารย์ ดร.บุญธง
อาจารย์ประพันธ์
อาจารย์ไพโรจน์
อาจารย์ไพรัช
อาจารย์ไกยสิทธิ์
อาจารย์พิมพ์นารา
อาจารย์ไพโรจน์
อาจารย์จันทนา
นางวงษ์เดือน
นางสาวนันท์นภัส
นางรัตนา
อาจารย์ยศพรธ์
นางกฤติมา

ผู้ไม่มาประชุม
๑. อาจารย์ ดร.ธิติรัตน์

วสุริย์
ขันติธีระกุล
แก้วเขียว
ดํารงกิจถาวร
อภิระติง
พิบูลจิระกานต์
ร่มบารมี
พงศ์สิทธิกาญจนา
ก่วยสกุล
ประสพสุข
ยังจิรวัฒนชัย
วรรชนะ
ธณศักดิ์กุล

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

รุ่งเจริญเกียรติ กรรมการ

ติดประชุม

เวลา ๑๓.๔๐ น.
เริ่มประชุม
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานขออนุญาตให้อาจารย์ประพันธ์ ขันติธีระกุล แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันเสาร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ
ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยมีสาระสําคัญดังนี้
๑) รับทราบการวินิจฉัยเพื่อปฏิบัติตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๕๙
เรื่องการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙

๒) แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้
๒.๑ อาจารย์การุณย์
ด่านประดิษฐ์
ประธานกรรมการ
๒.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โยธิน ศรีโสภา
กรรมการ
๒.๓ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ
โควินท์ทวีวัฒน์
กรรมการ
๒.๔ อาจารย์ประพันธ์
ขันติธีระกุล
กรรมการ
กรรมการ
๒.๕ อาจารย์ ดร.วิรัตน์
ปิ่นแก้ว
และให้ความเห็นชอบการใช้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมฉบับปัจจุบันและ
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ เป็นกรอบในการกําหนดทิศทางการสรรหาผู้อํานวยการ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๓) มอบอํานาจการอนุมัติการลาไปต่างประเทศ และการลาประเภทอื่นตามระเบียบราชการของ
อธิการบดีที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
๔) รับอุทธรณ์คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรณีสั่งลงโทษทางวินัยไล่ออกจากราชการของ
นางวิไล ตาปะสี และนางสาววารีรัตน์ สามบุญลือ และให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์คําสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรณีสั่งลงโทษทางวินัยไล่ออกจากราชการของนางวิไล ตาปะสี และนางสาว
วารีรัตน์ สามบุญลือ
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่พิจารณาการอุทธรณ์คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรณี
สั่งลงโทษทางวินัยไล่ออกจากราชการของนางวิไล ตาปะสี และนางสาววารีรัตน์ สามบุญลือ และเสนอ
ความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ จํานวน ๔ หน้า เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยไม่มีการแก้ไข
เรื่องสืบเนื่อง
ระเบียบวาระที่ ๓
๓.๑ โครงการสัมมนาเรื่อง “มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ : เส้นทางสู่อนาคต”
ประธานแจ้งว่า ในคราวประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่
๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบการจัดโครงการ “มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกับการเป็นมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐ : เส้นทางสู่อนาคต” ประธานดําเนินการเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติโครงการสัมมนา
เรื่อง “มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ : เส้นทางสู่อนาคต” และ

จัดสรรงบประมาณในการจัดโครงการเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น ๙๐,๒๕๐ บาท (เก้าหมื่นสองร้อยห้าสิบบาท
ถ้วน) พร้อมทั้งเสนอคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการสัมมนาเรื่อง “มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ : เส้นทางสู่อนาคต” และคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม เรื่องขอให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สภาคณาจารย์และข้าราชการ ประธานหลักสูตร
ประธานสาขาวิชา หัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมประชุม โดยกําหนดจัดโครงการดังกล่าวใน
วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมปิ่นเกลียว อาคารศูนย์ภาษา
ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม
ในการนี้ มหาวิ ท ยาลั ย ได้ จั ด สรรงบประมาณเพื่ อ ดํ า เนิ น การจั ด โครงการสั ม มนาเรื่ อ ง
“มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ : เส้นทางสู่อนาคต” ไว้ที่อาจารย์
ดร.ดารินทร์ โพธิ์ตั้งธรรม เพื่อดําเนินการจัดโครงการดังกล่าว ดังนั้น ประธานจึงเสนอบันทึกข้อความ เลขที่
๔๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่องขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยยกเลิกคําสั่งดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔
๔.๑ ขอเชิญร่วมทําบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจําปี
พ.ศ. ๒๕๕๙
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยสํานักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา กําหนดจัด
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ไปถวายพระภิกษุสงฆ์จําพรรษา ณ วัดไผ่ล้อม
(พระอารามหลวง) ตําบลจันทนิมิต อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ในวันเสาร์ที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทําบุญเพื่อน้อมถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๒ กฐินสามัคคี “ที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.)”
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยประธานที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่ง
ประเทศไทย (ทปสท.) กําหนดจัดพิธีทอดกฐินสามัคคีเพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างพระอุโบสถในนามของ
“ที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.)” นําไปทอด ณ วัดกระทุ่มทอง
ศรัทธาธรรม หมู่ ๒ ตําบลวังข่อย อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ในการนี้

ขอเรียนเชิญท่านและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการเดินทางไปร่วมทอดกฐินตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๓ มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙
เมื่ อ วั น ที่ ๑ ตุ ล าคม ๒๕๕๙ ณ ห้ อ งประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย อาคารเฉลิ ม พระเกี ย รติ ๕๐ พรรษา
มหาวชิราลงกรณ โดยมีสาระสําคัญดังนี้
๑) รับทราบผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีคะแนนรวม ๓.๗๑๑๗ แยกตามประเด็นการประเมินดังนี้
มติภายนอก
- การประเมินประสิทธิผล
๓.๘๙๖๐ คะแนน
๔.๑๕๕๐ คะแนน
- การประเมินคุณภาพ
มติภายใน
- การประเมินประสิทธิภาพ
๒.๖๐๖๐ คะแนน
- การพัฒนาสถาบัน
๓.๔๙๐๐ คะแนน
๒) รับทราบรายงานศักยภาพอาจารย์ประจําหลักสูตร (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.
๒๕๕๘) ปีการศึกษา ๒๕๕๙
๓) รับรองผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะ สํานัก/สถาบัน
ปีการศึกษา ๒๕๕๘
๔) ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องการจัดตั้งส่วนงานภายใน
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. .... โดยให้ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไ ขตามข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการ
๕) อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวนเงิน ๓๖๖,๖๔๔,๔๐๐ บาท (สามร้อยหกสิบหกล้านหกล้านหกแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อย
บาทถ้วน)
๖) อนุมัติแผนปฏิบัติการวิชาชีพครู ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๗) ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น
จํานวน ๒ ราย ดังนี้
๗.๑ ให้ ค วามเห็ น ชอบการแต่ ง ตั้ ง นางสาวนั น ท์ น ภั ส ประสพสุ ข ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง
บุคลากร ระดับชํานาญการพิเศษ (หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤษภาคม
๒๕๕๙

๗.๒ ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งนางรัตนา ยังจิรวัฒนชัย ให้ดํารงตําแหน่งนักวิชาการเงิน
และบัญชี ระดับชํานาญการพิเศษ (หัวหน้างานการเงินและบัญชี) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙
มติที่ประชุม รับทราบ
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๕
๕.๑ การเลื่อนขั้นเงินเดือนฝ่ายบริหาร อาจารย์ และข้าราชการ
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบข้อร้องเรียนเรื่อง ขอทราบรายละเอียดการหักเงินสําหรับการ
ขึ้นเงินเดือนของผู้บริหาร อาจารย์ และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามประกาศ
กพอ. โดยขอมหาวิทยาลัยปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙(๒)/ว ๑
ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.
๒๕๕๕

มติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้มีการแยกกลุ่มและแยกเงินเลื่อนเงินเดือนตามข้อ ๖ และ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๕ กําหนดให้มีการ
จัดสรรเหลือ ๒.๘๐ ซึ่งขัดกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือไม่
อนึ่ ง ขอให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ดํ า เนิ น การแจ้ ง ให้ ส ภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการทราบเพื่ อ
ดําเนินการต่อไป

๕.๒ การจัดสร้างศาลาที่พักสําหรับนักศึกษาบริเวณประตู ๓
อาจารย์ ป ระพั น ธ์ ขั น ติ ธี ร ะกุ ล เสนอที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาการจั ด สร้ า งศาลาที่ พัก สํ า หรั บ
นักศึกษาบริเวณประตู ๓ เพื่อเป็นที่พักสําหรับนักศึกษาในการเป็นจุดนัดหมายที่ชัดเจน และลดการเกิด
อุบัตเิ หตุจากการจราจรด้วย
มติที่ประชุม เห็นชอบให้เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา
๕.๓ การวางมาตรการป้องกันการร้องเรียนของพนักงานจากการต่ออายุสัญญาจ้าง
อาจารย์ ป ระพั น ธ์ ขั น ติ ธี ร ะกุ ล เสนอที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาการวางมาตรการป้ อ งกั น การ
ร้องเรียนของพนักงานมหาวิทยาลัยจากการต่อสัญญาจ้าง ดังนี้
๑) ผู้ปฏิบัติหน้าที่รองคณบดี ไม่ได้รับผลดีจากหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๒) ผู้ที่ปฏิบัติงานตามสัญญา แต่ไม่ช่วยงานสาขาจะมีมาตรการช่วยเหลืออย่างไร
ซึ่งมหาวิทยาลัยควรมีการกําหนดแนวทางการปฏิบัติในการต่อสัญญาจ้างของพนักงาน
มหาวิทยาลัยให้ชัดเจน
มติที่ประชุม เห็นชอบเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๖
เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้มอบหมายให้อาจารย์ประพันธ์ ขันติธีระกุล เป็นผู้แทน
สภาคณาจารย์และข้าราชการเป็นกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มติที่ประชุม รับทราบ
๖.๒ นางสาวนั น ท์ น ภั ส ประสพสุ ข เสนอให้ ข้ า ราชการในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาสายสนั บ สนุ น
ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะในลักษณะหัวหน้าหน่วยงาน ที่มีประสบการณ์ ทักษะ
และสมรรถนะ และสอบผ่านเกณฑ์ต่ํากว่าระดับ C ให้ได้รับเงินประจําตําแหน่งในอัตรา ๓,๕๐๐ บาท ตาม
กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๑
มติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบเสนอต่อมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ได้รับเงินประจําตําแหน่งในอัตราเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท ตาม กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือน
สามัญได้รับเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๑

๖.๓ ประธานแจ้งว่าในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่
๑๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ มีมติมอบประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการนําข้อมูลการ
ต่ อ สั ญ ญาจ้ า งพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สายวิ ช าการและสายสนั บ สนุ น เข้ า ที่ ป ระชุ ม สภาคณาจารย์ แ ละ
ข้าราชการ และมอบสภาคณาจารย์และข้าราชการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเรื่องการต่อสัญญาจ้างให้บุคลากร
ของมหาวิทยาลัยทราบ
ในการนี้ ได้มอบให้หัวหน้างานทรัพยากรบุคคลจัดทําบัญชีรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการและสายสนับสนุนพร้อมแผ่นข้อมูล CD เพื่อประชาสัมพันธ์ไปยังทุกหน่วยงาน
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบผู้ช่วยเลขานุการจัดทําหนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ไปยัง
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖.๔ เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันภาษา และ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน ๑๖ รายวิชา ให้กับ
นักศึกษาทุกคณะ โดยส่งผลกระทบต่อการจัดคณะกรรมการกลางในการคุมสอบกลางภาคและคุมสอบ
ปลายภาค เนื่องจากมีอาจารย์คุมสอบไม่เพียงพอ
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบเลขานุการจัดทําบันทึกไปยังผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน เพื่อขอความอนุเคราะห์พิจารณาแก้ไขปัญหาการจัดคณะกรรมการกลางในการคุมสอบกลางภาค
และคุมสอบปลายภาค และขอให้สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นผู้ดําเนินการจัดพิมพ์ข้อสอบ
กลางภาคและข้อสอบปลายภาคในรายวิชาศึกษาทั่วไปทุกรายวิชา
๖.๕ นางรัตนา ยังจิรวัฒนชัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สํานักพระราชวังแจ้งว่าหลังจากการจัด
พระราชพิ ธี ท รงบํ า เพ็ ญ พระราชกุ ศ ลปั ญ ญาสมวาร (๕๐ วั น ) ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็ จ พระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานพระราชานุญาตให้ราชสกุล องคมนตรี คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม องค์กรอิสระ
รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบําเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ เพื่อน้อม
รําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศล
ทั้งนี้ ผู้มีความประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพร่วมบําเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สามารถแสดงความจํานงขอเป็นเจ้าภาพได้ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน
๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอร่วมเป็นเจ้าภาพ
บําเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ที่ www.brh.thaigov.net
ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป หรือขอตัวอย่างหนังสือได้ที่ฝ่ายทะเบียนสํานักพระราชวัง (สนาม
เสือป่า) และเมื่อเขียนหรือพิมพ์ครบถ้วนแล้ว สามารถส่งมาที่สํานักพระราชวังได้ ๔ ช่องทาง คือ

๑) ส่งเอกสารด้วยตนเองที่ฝ่ายทะเบียน อาคาร ๖๐๑ สํานักพระราชวัง (สนามเสือป่า) ถนน
ศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
๒) ส่งเอกสารทางโทรสารหมายเลข ๐๒-๒๘๐-๘๗๐๘
๓) ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ พร้อมจ่าหน้าซองถึง เรียน เลขาธิการพระราชวัง สํานักงาน
พระราชวัง (สนามเสือป่า) ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
๔) ส่งทาง E-mail address : brh@palaces.mail.go.th โดยสแกนเป็นไฟล์ PDF เมื่อผู้ขอ
ได้ส่งเอกสารการจองเป็นเจ้าภาพร่วมในการบําเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชแล้ว สํานักพระราชวังจะส่งหนังสือตอบรับกําหนดวันและแจ้งรายละเอียดในการเป็น
เจ้าภาพให้ทราบก่อนวันและเวลาที่ท่านเป็นเจ้าภาพ ๑๕ วัน
มติที่ประชุม ประธานจะนําเรื่องการเป็นเจ้าภาพร่วมบําเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๖.๖ ประธานแจ้งกําหนดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙
ในวันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิม
พระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
เลิกประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.
นางกฤติมา ธณศักดิ์กุล
ผู้จดรายงานการประชุม

