๑
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น ๓ อาคารอานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รายนามผู้เข้าประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทาหน้าที่
แทนนายกสภามหาวิทยาลัย
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
อธิการบดี
๓. ดร.กาพล วันทา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ดร.คมศร วงษ์รักษา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. นายประพันธ์ มนทการติวงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. นายพีระ พนาสุภน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. นายเรืองชัย เนตรปฐมพร
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์
กรรมการจากผู้บริหาร
๑๑. อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น
กรรมการจากผู้บริหาร
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม
กรรมการจากผู้บริหาร
๑๓. อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง
กรรมการจากผู้บริหาร
๑๔. อาจารย์ ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
๑๕. อาจารย์ ดร.นาวิน คงรักษา
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
๑๖. อาจารย์ ดร.บุรินทร์ นรินทร์
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
๑๗. อาจารย์ ดร.สุดจิต หมั่นตะคุ
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
๑๘. อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข
รองอธิการบดี
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค์ ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
๒๐. นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์
นิติกร
๒๑. นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๒๒. นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า
๓. นางรพีพรรณ คทาวัชรกุล

รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ผู้อานวยการกองกลาง

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

๒
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากประธาน
ไม่มีเรื่องแจ้ง และขอขอบคุณกรรมการที่มาประชุม โดยเฉพาะที่ต้องเดินทางมาไกลเพื่อร่วมประชุม
สภามหาวิทยาลัยที่จะมีวาระการเลือกคณบดีและหัวหน้าส่วนราชการในครั้งนี้
๑.๒ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากอธิการบดี
๑) นักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้รับรางวัลการนาเสนอผลงานวิจัยดีเด่น
ในการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ ๕ จานวน ๓ คน คือ อาจารย์ ดร.เสรี เพิ่มชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรียา โชติกลาง และอาจารย์รพีพรรณ กองตูม
๒) เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ Guangxi Normal University โดยผู้อานวยการ
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และผู้บริหารได้มาลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จากการที่เคย
มีการตกลงความร่วมมือในการเปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน แต่การลงนามความ
ร่วมมือในครั้งนี้เป็นความร่วมมือในการเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาษาและวัฒนธรรมจีน โดย Guangxi Normal
University เป็นผู้ให้การสนับสนุนส่งเสริมการสอนภาษาจีน และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภาษาจีน
กิจกรรมความร่วมมือที่ได้กาหนดร่วมกันไว้ คือ (๑) Guangxi Normal University จะมอบ
ทุนการศึกษาต่อยอดระดับปริญญาโท ปีละ ๕ ทุน ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ที่ไปเรียนที่ Guangxi Normal University ๑ ปี หลังจากเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึงแล้ว
๓ ปี ให้ศึกษาระดับ ปริญญาโทต่อเลย โดย Guangxi Normal University จะออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด
แต่มีเงื่อนไขต้องได้คะแนน HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) ระดับ ๕ ขึ้นไป ก็จะเป็นประโยชน์กับนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย (๒) Guangxi Normal University ประสงค์ที่จะให้มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เป็นหน่วยที่จะเปิดหลักสูตรร่วมในการสอนระดับปริญญาโท และปริญญาเอกทางด้านภาษาจีน โดยหลักสูตร
จะเป็นของ Guangxi Normal University มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงก็จะเป็นหน่วยผลิตร่วม
กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูสอนภาษาจีนในประเทศไทย โครงการนี้คาดว่าจะเกิดขึ้นประมาณปีการศึกษา ๒๕๖๑
แต่สาหรับโครงการแรก นักศึกษารุ่นแรกที่จะเริ่มไปเรียนที่ Guangxi Normal University ได้คือในภาคเรียนที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๓) ดร.กาพล วันทา ได้รับตาแหน่งสูงขึ้น โดยได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการสานัก
ตรวจราชการและติดตามประเมินผล กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ สภามหาวิทยาลัย
ขอแสดงความยินดีกับท่านในครั้งนี้
๔) อธิการบดีมอบให้ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์อรรถพล อุส ายพันธ์ รองอธิ การบดี แจ้งเกี่ยวกับ
แนวปฏิบัติการดาเนินการการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตาแหน่งบรรจุครูผู้ช่วย

๓
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ แจ้งว่า ล่าสุดเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีหนังสือ
ซัก ซ้อ มแนวปฏิบัติการการดาเนิน การสอบแข่งขันตาแหน่งผู้ช่ว ยครู ใจความโดยสรุป คือ ผู้ส มัค รสอบ
ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการแสดงประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภา
ออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน เป็นหลักฐานในการสมัครสอบ ยกเว้นผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิในสาขาวิชา
ที่ยังไม่มีผู้สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี จานวน ๑๗ สาขา และสาขาวิชาที่จาเป็นต่อการจัดการ
เรียนการสอน จานวน ๘ สาขา รวมทั้งสิ้น ๒๕ สาขาวิชา (รายละเอียดตามเอกสารแจก)
ขณะนี้นักศึกษากาลังอยู่ในช่วงการสมั ครสอบ และเนื่องจากนักศึกษาสายครูที่ต้องมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู ทาให้ทุกมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องต่างส่งเรื่องไปที่คุรุสภา และคุรุสภากาลังดาเนินการเรื่องนี้
อย่างเร่งด่วน ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ส่งหลักฐานการขอขึ้นทะเบียนของนักศึกษาไปแล้ว
ซึ่งถ้านักศึกษายังไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สามารถใช้หลักฐานการขอขึ้นทะเบียนที่สามารถ print out
จากเว็บไซต์ของคุรุสภาเป็นหลักฐานเพื่อใช้แทนในการสมัครได้ ก่อนที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจะแล้วเสร็จ
๕) เรื่องที่ได้เดินทางไปจังหวัดตากกับท่านอุปนายกสภามหาวิทยาลัย เพื่อร่วมประชุมวิชาการ
ครบรอบ ๑๒ ปี การจัดการศึกษาตามโครงการพระราชดาริสมเด็จพระเทพฯ การประชุมวิช าการในวันนั้น
ประกอบด้วยหน่วยงานหลัก คือ สานักงานโครงการพระราชดาริสมเด็จพระเทพฯ โดย ดร.สมเกียรติ ชอบผล
กองกากับการตารวจตระเวนชายแดน โดยรองผู้กากับฯ ผู้อานวยการการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดตาก เป็น
ต้น โดยรองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ได้มอบให้ ดร.นพ โพสุข เป็นประธานการประชุม
ในการประชุม ท่านอุปนายก ในฐานะผู้ริเริ่มโครงการได้นาเสนอความเป็นมาของโครงการนี้ตั้งแต่ปี ๒๕๔๖
จนปัจ จุบัน โครงการนี้ส ามารถผลิตบัณฑิตเพื่อไปเป็นครูส อนในพื้นที่สูง เป็นจานวนกว่า ๓๐๐ คน และ
สิ่งที่น่ าภาคภูมิใจ คือ มีศิษย์ เก่าของมหาวิทยาลั ย ที่ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นครูอยู่ในพื้นที่สู ง ทาผลงานดีเด่น
จนได้รับรางวัลครูที่ทาหน้าที่ดีเด่นจากหน่วยงานระดั บชาติ รางวัลนี้จะมอบให้กับครู ภาคละ ๑ คนเท่านั้น
โดยครูในรุ่นที่ ๑ ได้รับรางวัล ๒ ปี ติดต่อกัน จากการที่ต้องเป็นครูเหนือครู ต้องทางานมากกว่าครูปกติ และ
ต้องดูแลช่วยเหลือชาวบ้านด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงได้รับเสียงสะท้อนชื่นชมจากหน่วยงาน
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ตชด. กศน. สพฐ จากการที่ได้ไปทาต้นแบบการผลิตครูที่ดี ซึ่งในขณะนี้เรายังได้เข้าไปดูแล
ติดตาม นั กศึกษาที่สาเร็ จการศึกษาไปแล้ว อีกด้ว ย ขอขอบคุณสภามหาวิทยาลัย ท่านอุปนายก ที่ได้ริเริ่ม
โครงการนี้ โครงการรุ่นที่ ๓ ดาเนินการโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอเรียนให้สภามหาวิทยาลัยได้ทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๓ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากกรรมการ
นายเรื อ งชัย เนตรปฐมพร ประธานคณะกรรมการส่ ง เสริม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย แจ้ ง ว่ า
คณะกรรมการส่งเสริมกิจ การมหาวิทยาลัยได้มีการประชุมสัญจรเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ที่อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เรื่องหนึ่งที่มีการพิจารณาคือการจัดกิจกรรมระดมทุนทรัพย์ เนื่องจาก
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยต้องจัดหาทุนเพื่อ สนับ สนุน ส่ง เสริม กิจ การมหาวิท ยาลัย ประจา

๔
ทุกปีและหลังจากได้ปรึกษากับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ ประธาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์
จิรศักดิ์ เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ เลขานุการ มูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง เกี่ยวกับการจัดงานโครงการวิ่งชมสวน
มวลไม้ในวรรณคดี : เขาประทับช้างเทรล ๒๕๖๐ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ – อาทิตย์ที่ ๑๗ – ๑๘ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วและได้รับการอนุญาตทางคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจึงได้มีมติที่จะจัดกิจกรรม
เดินเพื่อสุขภาพชมสวนมวลไม้ขึ้น ในวันเสาร์ที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ อันเป็นกิจกรรมที่จะจัดร่วมในงานวิ่ง
เขาประทับช้างเทรล ณ สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึง โดยจะมีการจาหน่ายบัตร VIP ให้กับผู้ที่สนใจ
ร่วมกิจกรรม รายได้ส่วนหนึ่งจะได้นามาเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ประธานที่ ป ระชุ ม กล่ า วเสริ ม ว่ า คณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การของมหาวิ ท ยาลั ย มี ผ ลงาน
ความสาเร็จเป็นที่น่าชื่นชม ความสาเร็จของคณะกรรมการ ถ้าพิจารณาในแง่การจัดหาทุนทรัพย์เพื่อสนับสนุน
กิจการของมหาวิทยาลัย น่าจะติดหนึ่งในห้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๔ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากเลขานุการ
๑) ขอถอนระเบียบวาระที่ ๕.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจามหาวิทยาลัย ๕.๔.๑ พิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง การกาหนดอัตรา
ค่าจ้างขั้นต่า ค่ากลาง และฐานคานวณเงินเพิ่มค่าจ้าง และเงินประจาตาแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
๒) ขอเพิ่ ม วาระเร่ ง ด่ ว น ระเบี ย บวาระที่ ๕.๕ เรื่ อ งเสนอเพื่ อ พิ จ ารณาจากนายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ๕.๕.๑ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ
ตามข้อร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ลับ)
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
ประธานขอให้ ที่ ป ระชุ ม ตรวจสอบรายงานการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม มีมติรับ รองรายงานการประชุม สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่
๓/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีการแก้ไข ดังนี้
๑) หน้า ๑๑ เรื่องแจ้งให้ทราบจากนายเรืองชัย เนตรปฐมพร (๓) ข้อความ “ในการนี้อาจนาเงิน
ส่วนหนึ่งสร้างเสาธงให้กับโรงเรียนสาธิตด้วย” แก้ไขเป็น “ในการนี้จะนาเงินส่วนดอกผลสร้างเสาธงให้กับ
โรงเรียนสาธิตด้วย

๕
๒) หน้า ๑๖ ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๒ มติที่ประชุม ข้อความ “นางสาววันเพ็ญ รักสัตย์” แก้ไขเป็น
“นางสาวจันทร์เพ็ญ รักสัตย์”
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ แต่งตั้งประธานและรองประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข สืบเนื่องวาระที่ ๕.๒.๑ จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่
๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ สภามหาวิทยาลัยได้มีมติเลือก ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการจรรยาบรรณแทนตาแหน่งที่ว่าง และเมื่อมีการเลือก
ประธานและรองประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนดแล้ว ให้เสนอแต่งตั้ง
คณะกรรมการจรรยาบรรณเลยโดยไม่ต้องนาเข้ามาพิจารณาในสภามหาวิทยาลัยอีก นั้น
คณะกรรมการจรรยาบรรณได้ป ระชุม เมื่อ วัน ที่ ๘ มีน าคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และมีม ติเ ลือ ก
ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอาง เป็นประธานกรรมการ และเลือกนายประพันธ์ มนทการติวงศ์ เป็นรองประธาน
กรรมการ จึงขอแจ้งผลการเลือกประธานและรองประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณเพื่อจัดทาคาสั่งต่อไป
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
ที่ประชุมรับทราบ
๓.๒ การอนุมัติให้ปริญญาแก่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู โดยการออกหนังสือเวียน
อาจารย์ ดร.อาคม เจริ ญ สุ ข เลขานุ ก าร สื บ เนื่ อ งวาระที่ ๕.๒.๔ จากการประชุ มสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุญาตให้มีการ
อนุม ัติให้ ปริ ญญาแก่นั กศึ กษาหลั กสู ตรครุ ศาสตรบั ณฑิต และประกาศนี ยบั ตรบัณ ฑิต แก่นั กศึ กษาหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยที่จะสาเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โดยการออกหนั งสื อเวี ยน นั้ น มหาวิท ยาลัย ได้ด าเนิน การออกหนัง สือ เวีย นให้ค ณะกรรมการสภา
มหาวิท ยาลัย พิจ ารณาแล้ว และกรรมการสภามหาวิท ยาลัย มีม ติอ นุมัติใ ห้ปริญ ญาแก่ผู้สาเร็จการศึก ษา
ระดับ ปริญ ญาตรีห ลัก สูต รครุศ าสตรบัณ ฑิต จานวน ๙๙๘ คน เรีย บร้อ ยแล้ว ทั้ง นี้ ตั้ง แต่ว ัน ที่ ๑๖
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
มีกรรมการสภาให้ข้อสังเกตว่า จานวนนักศึกษาที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับ ๑ และอันดับ ๒
โดยเฉพาะอันดับ ๑ ที่มีจานวนค่อนข้างสูง เช่น ในบางสาขา มีนักศึกษาที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับ ๑ และ
อัน ดับ ๒ รวมกัน มีจานวนเท่า ๆ กับ ผู้สาเร็จ การศึก ษาที่ไ ม่ไ ด้รับ เกีย รตินิย ม เมื่อ ตัว เลขเรื่อ งนี้เ ผยแพร่
ออกไป อาจถูกสังคมตั้งคาถามเรื่องคุณภาพได้ ฝากประเด็นนี้กับอธิการบดีด้วย
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๓.๓ เรื่องการขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ดร.ขวัญปภัสสร จานทอง
อาจารย์ ดร.อาคม เจริ ญสุ ข เลขานุการ แจ้งว่า ตามที่ อาจารย์ ดร.ขวัญปภัสสร จานทอง
มีหนังสือบันทึกข้อความขอให้ทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ ๒ และสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๓/๒๕๖๐ วาระที่ ๕.๑.๑ ได้ มี ม ติ รั บ เรื่ อ งการขอทบทวน และให้ ส่ ง เรื่ อ งให้ กั บ
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการพิจารณา นั้น คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการได้มี
การประชุมในเรื่องนี้แล้ว และอุปนายกสภามหาวิทยาลัยได้รับประเด็นจากการประชุมที่จะต้องนามาสืบ เนื่อง
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งนี้
อุปนายกชี้แจงว่า ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ เรื่องขอให้ทบทวน
ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ ๒ ของอาจารย์ ดร.ขวัญปภัสสร จานทอง ที่ประชุมได้มีมติรับเรื่อง
การขอให้ทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ ๒ แล้ว แต่ที่ประชุมยังได้มีมติขอให้สภาพิจารณา
หรือให้ความความเห็นในอีก ๒ ประเด็น ดังนี้
๑) ด้วยในเหตุผลข้อที่ ๑ ของการขอให้ทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิ ชาการ ครั้งที่ ๒
อาจารย์ ดร.ขวัญปภัสสร จานทอง ได้อ้างเรื่องการขาดคุณสมบัติการดารงตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิของ ผศ.สนิท ชุนดี ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ในการพิจารณา
ผลงานทางวิ ชาการของอาจารย์ ดร.ขวั ญปภั สสร จานทอง ตั้ งแต่ ครั้ งแรกจนถึ งการพิ จารณาขอให้ ทบทวนผล
การพิจารณาผลงานทางวิชาการครั้งที่หนึ่ง นั้น เนื่องจากเรื่องนี้เป็นประเด็นด้านกฎหมาย คณะกรรมการเห็นว่า
ควรมีการศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ชัดเจน
๒) คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิ ชาการ มี ความเห็ นว่ า อาจารย์ ดร.ขวั ญปภัสสร
จานทอง มีการใช้ข้อความที่ไม่เหมาะสม ปรากฏอยู่ในหนังสือขอให้ทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ
ครั้งที่ ๑ กรณีดังกล่าวนี้ สภามหาวิทยาลัยมีความเห็นเป็นประการใด
มติที่ประชุม สภามหาวิทยาลั ยมีมติมอบมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ฝ่ายกฎหมายศึกษาประเด็น
สืบเนื่องทั้ง ๒ ประเด็นดังกล่าว และนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
๓.๔ การเลือกกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของอธิการบดีแทนตาแหน่งที่ว่าง
อาจารย์ ดร.อาคม เจริ ญ สุ ข เลขานุการสภามหาวิ ทยาลั ย สื บเนื่องจากการประชุม สภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ ขอลาออกจาก
การปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องจากท่านเป็น กรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของอธิการบดี และคณะกรรมการชุดนี้ต้องทางานในช่วงเดือนเมษายนนี้ ซึ่งคณะกรรมการประเมิน
ผลการปฏิบัติราชการของอธิการบดี ประกอบด้วย ๓ ท่าน คือ ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์ ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
และอาจารย์ ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ เป็นเลขานุการ
จึงขอสืบเนื่องให้ที่ประชุมพิจารณา
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มติที่ประชุม ที่ป ระชุมมีมติเลื อก ดร.คมศร วงษ์รักษา เป็น กรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของอธิการบดีแทนตาแหน่งที่ว่าง
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วง
๔.๑ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วงจากสภาวิชาการ
๔.๑.๑ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชี้แจง
รายละเอียดว่า ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีนักศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จานวน ๑ คน
และระดับปริญญาตรี จานวน ๒๗ คน ซึ่งคณะกรรมการประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้ตรวจสอบ
แล้วว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จานวน ๑ คน
และระดับปริญญาตรี จานวน ๒๗ คน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ก่อนที่จะเข้าสู่วาระการพิจารณาเลือกและแต่งตั้งคณบดีและหัวหน้าส่วนราชการ ที่ประชุมได้มีการ
อภิปรายใน ๒ ประเด็นหลัก คือ ๑) วิธีการพิจารณาเลือกคณบดีและหัวหน้าส่วนราชการ และ ๒) เรื่องผู้ได้รับ
การกลั่ นกรอง (ของบางหน่ วยงาน) เกษีย ณอายุราชการแล้ ว รวมทั้งการมีการใช้แบบฟอร์มในการสมัคร
ไม่เท่ากันหรือไม่เหมือนกัน
เรื่องวิธีการพิจารณาเลือก ที่ประชุมมีมติดังนี้
๑) ก่อนที่จะมีการพิจารณาเลือกผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการของแต่ละ
หน่วยงาน ให้ผู้ได้รับการกลั่นกรองแสดงวิสัยทัศน์คนละไม่เกิน ๕ นาที โดยจะมีการยกป้ายเตือนก่อนหมดเวลา
และป้ายแจ้งหมดเวลา ต่อจากนั้นจะเป็นการตอบคาถาม
๒) การลงมติเลือกผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการของแต่ละหน่วยงานเป็นแบบลับ
โดยใช้บัตรเลือก
เรื่องผู้ได้รับการกลั่นกรองเกษียณอายุราชการแล้ว (และเป็นประเด็นโต้แย้งกันปรากฏให้ทราบทางสื่อ
ว่าสามารถดารงตาแหน่งผู้บริหารได้หรือไม่) นั้น ดร.สุดจิต หมั่นตะคุ กรรมการสภาจากคณาจารย์ประจา
อภิปรายว่าควรรอการตีความของกฤษฎีกาหรือศาลปกครองสู งสุ ดก่อนหรือไม่ รวมทั้ง แสดงความเห็นว่า
การเลื อกผู้ที่เกษีย ณแล้ว มหาวิทยาลั ย จะต้องใช้งบประมาณมาเป็นเงินค่าตอบแทน แต่ก็มีกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยที่ให้ข้อมูลว่า รัฐบาลได้มีกฎหมายที่ระบุว่าผู้เกษียณอายุราชการแล้วสามารถดารงตาแหน่งบริหาร

๘
ในมหาวิทยาลัยได้ ออกมาแล้ว อีกทั้งการดาเนินการสรรหาเพื่อให้มาซึ่งผู้บริหารหน่วยงานเป็นหน้าที่ของ
สภามหาวิ ท ยาลั ย ที่ ต้ อ งกระท าตามกฎหมาย ส าหรั บ เรื่ อ งแบบฟอร์ ม การสมั ค ร เป็ น อ านาจของสภา
มหาวิทยาลัยที่จะวินิจฉัยได้
ประธานที่ประชุมเสนอให้มีการลงมติ และที่ประชุมมีมติให้ดาเนินการประชุมวาระพิจารณาเลือกและ
แต่งตั้งคณบดีและหัวหน้าส่วนราชการต่อไป
๕.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาคณบดี
๕.๑.๑ พิจารณาเลือกและแต่งตั้งคณบดีคณะครุศาสตร์
นายประพันธ์ มนท์การติวงศ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ ชี้แจง
รายรายละเอียดว่าตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีคาสั่งที่ ๐๒/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะครุศาสตร์ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ได้ดาเนินการ
สรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ หมู่ บ้ านจอมบึ ง ว่ าด้ วย คุ ณสมบั ติ หลั กเกณฑ์ และวิ ธี การสรรหาคณบดี (ฉบั บที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
เรียบร้อยแล้ว
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๗ วรรคสอง แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ กาหนด “ให้คณะกรรมการสรรหา
พิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดี ซึ่งผ่านการสัมภาษณ์ตามข้อ ๗ (๔) จานวนสองชื่อ พร้อมข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาทั้งหมด เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยโดยเรียงตามลาดับตัวอักษร” จึงเสนอรายชื่อผู้สมควร
ดารงตาแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ โดยเรียงตามลาดับตัวอักษร ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๙) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๘ แห่ง ข้ อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏหมู่ บ้ านจอมบึ ง ว่ าด้ วย คุ ณสมบั ติ
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเลือกและแต่งตั้งอาจารย์เกรียงวุธ
นีละคุปต์ ให้เป็นคณบดีคณะครุศาสตร์
๕.๑.๒ พิจารณาเลือกและแต่งตั้งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์ ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีคาสั่งที่ ๐๓/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ดาเนินการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

๙
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ เรียบร้อยแล้ว
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๗ วรรคสอง แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ กาหนด “ให้คณะกรรมการสรรหา
พิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดี ซึ่งผ่านการสัมภาษณ์ตามข้อ ๗ (๔) จานวนสองชื่อ พร้อมข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาทั้งหมด เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยโดยเรียงตามลาดับตัวอักษร” จึงเสนอรายชื่อผู้สมควร
ดารงตาแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยเรียงตามลาดับตัวอักษร ดังนี้ (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๙) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๘ แห่ง ข้ อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏหมู่ บ้ านจอมบึ ง ว่ าด้ วย คุ ณสมบั ติ
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเลือกและแต่งตั้งอาจารย์ชดาทิพ
ชูจิตร ให้เป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๕.๑.๓ พิจารณาเลือกและแต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ดร.คมศร วงษ์รักษา ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ชี้แจง
รายละเอี ยดว่ า ตามที่ สภามหาวิทยาลั ยได้ มีค าสั่ งที่ ๐๔/๒๕๖๐ เรื่ อง แต่ งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ ลงวัน ที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะวิทยาการ
จัดการ ได้ดาเนินการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง ว่ าด้ ว ย คุ ณสมบั ติ หลั กเกณฑ์ และวิ ธี การสรรหาคณบดี
พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่ าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
คณบดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ เรียบร้อยแล้ว
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๗ วรรคสอง แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ กาหนด “ให้คณะกรรมการสรรหา
พิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดี ซึ่งผ่านการสัมภาษณ์ตามข้อ ๗ (๔) จานวนสองชื่อ พร้อมข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกั บการสรรหาทั้งหมด เสนอต่อสภามหาวิทยาลั ยโดยเรียงตามล าดับตัวอั กษร” จึงเสนอรายชื่ อ
ผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ โดยเรียงตามลาดับตัวอักษร ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมแยกเล่ม)
อาจารย์ ดร.สุดจิต หมั่นตะคุ ขอให้มีการบันทึกว่า ไม่ลงคะแนนเลือก

๑๐
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๙) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๘ แห่ง ข้ อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏหมู่ บ้ านจอมบึ ง ว่ าด้ วย คุ ณสมบั ติ
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ เลือกและแต่งตั้งอาจารย์ทัศนีย์
นาคเสนีย์ให้เป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
๕.๑.๔ พิจารณาเลือกและแต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์ ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีคาสั่งที่ ๐๕/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการสรรหา
คณบดีค ณะวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี ได้ดาเนิน การสรรหาคณบดีค ณะวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ เรียบร้อยแล้ว
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๗ วรรคสอง แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ กาหนด “ให้คณะกรรมการสรรหา
พิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดี ซึ่งผ่านการสัมภาษณ์ตามข้อ ๗ (๔) จานวนสองชื่อ พร้อมข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกั บการสรรหาทั้งหมด เสนอต่อสภามหาวิทยาลั ยโดยเรียงตามล าดับตัวอั กษร” จึงเสนอรายชื่ อ
ผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเรียงตามลาดับตัวอักษร ดังนี้ (รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมส าอางค์ขอแก้ไขเอกสารประกอบการพิจารณา หน้า ๔ ข้อความ
“คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” แก้ไขเป็น “คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๙) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๘ แห่ง ข้ อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏหมู่ บ้ านจอมบึ ง ว่ าด้ วย คุ ณสมบั ติ
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเลือกและแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา คามีศักดิ์ ให้เป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๕.๑.๕ พิจารณาเลือกและแต่งตั้งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.ชัช วาล แอร่มหล้า รองประธานคณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีคาสั่งที่ ๐๖/๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุต สาหกรรม ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะเทคโนโลยีอ ุต สาหกรรมได้ดาเนิ นการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยี

๑๑
อุต สาหกรรมตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อบังคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ เรียบร้อยแล้ว
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๗ วรรคสอง แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ กาหนด “ให้คณะกรรมการสรรหา
พิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดี ซึ่งผ่านการสัมภาษณ์ตามข้อ ๗ (๔) จานวนสองชื่อ พร้อมข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกั บการสรรหาทั้งหมด เสนอต่อสภามหาวิทยาลั ยโดยเรียงตามล าดับตัวอั กษร” จึงเสนอรายชื่ อ
ผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยเรียงตามลาดับตัวอักษร ดังนี้ (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
ก่อนที่จะมีการเลือก อาจารย์ ดร.สุดจิต หมั่นตะคุ กรรมการสภาจากคณาจารย์ประจา
ได้เสนอประเด็นว่า ผู้ได้รั บการกลั่นกรองของหน่วยงานนี้ใช้แบบฟอร์มในการการสมัครแตกต่างกัน ประธาน
ที่ ป ระชุ มจึ ง ขอให้ คณะกรรมการกลั่ น กรองชี้ แ จง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ชั ช วาล แอร่ มหล้ า ชี้ แ จงว่ า
คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาในประเด็นนี้แล้ว เห็นว่าไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกัน จึงมีมติดาเนินการสรรหาต่อ
หลั งจากที่ ส ภาได้ รั บ ฟั งค าชี้ แจงจากกรรมการสรรหาแล้ ว ประธานที่ ประชุ มขอให้ มี การลงมติ และสภา
มหาวิทยาลัยมีมติให้ดาเนินการพิจารณาเลือกและแต่งตั้งต่อไป
อาจารย์ ดร.สุดจิต หมั่นตะคุ ขอให้มีการบันทึกว่า ไม่ลงคะแนนเลือก
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๙) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๘ แห่ง ข้ อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏหมู่ บ้ านจอมบึ ง ว่ าด้ วย คุ ณสมบั ติ
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเลือกและแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ว่าที่ร้อยตรีวสันต์ นาคเสนีย์ ให้เป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๕.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าส่วนราชการ
๕.๒.๑ พิจารณาเลือกและแต่งตั้งผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ดร.คมศร วงษ์รักษา ประธานคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อานวยการ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีคาสั่งที่ ๐๗/๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ อานวยการสานักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการสรรหา ฯ ได้ดาเนินการสรรหาผู้อานวยการสานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การสรรหาผู้อานวยการสถาบันและสานัก พ.ศ. ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๘ วรรคสอง แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึ ง ว่าด้วย การสรรหาผู้อานวยการสถาบันและส านัก พ.ศ. ๒๕๕๘ กาหนด “ให้ คณะกรรมการสรรหา
พิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดารงตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งผ่านการสัมภาษณ์ตามข้อ ๘ (๔) จานวนสองชื่อ

๑๒
พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาทั้งหมดเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย โดยเรียงตามลาดับตัวอักษร” จึงเสนอ
รายชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยเรียงตามลาดับตัวอักษร
ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๙) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้ อ ๙ แห่ ง ข้ อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ หมู่ บ้ านจอมบึ ง ว่ าด้ วย การสรรหา
ผู้อานวยการสถาบันและสานัก พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติเลือกและแต่งตั้งอาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง
ให้เป็นผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๕.๒.๒ พิจารณาเลือกและแต่งตั้งผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ ดร.วิ นั ย ชุ่ มชื่ น รองประธานคณะกรรมการสรรหาหั ว หน้ าส่ ว นราชการ
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีคาสั่งที่ ๐๘/๒๕๖๐ เรื่อง
แต่งตั้ งคณะกรรมการสรรหาหั วหน้ าส่ วนราชการ ผู้ อ านวยการส านักวิ ทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ
ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการสรรหา ฯ ได้ดาเนินการสรรหาผู้อานวยการสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การสรรหาผู้อานวยการสถาบันและสานัก พ.ศ. ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๘ วรรคสอง แห่ งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึ ง ว่าด้วย การสรรหาผู้อานวยการสถาบันและส านัก พ.ศ. ๒๕๕๘ กาหนด “ให้ คณะกรรมการสรรหา
พิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดารงตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งผ่านการสัมภาษณ์ตามข้อ ๘ (๔) จานวนสองชื่อ
พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาทั้งหมดเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย โดยเรียงตามลาดับตัวอักษร” จึงเสนอ
รายชื่อผู้ สมควรดารงตาแหน่ งผู้ อานวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเรียงตามล าดับ
ตัวอักษร ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๙) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้ อ ๙ แห่ ง ข้ อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ หมู่ บ้ านจอมบึ ง ว่ าด้ วย การสรรหา
ผู้อานวยการสถาบันและสานัก พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติ เลือกและแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย
แก้วศิริรัตน์ ให้เป็นผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๒.๓ พิจารณาเลือกและแต่งตั้งผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
ดร.ชลทิ ต ย์ เอี่ ย มส าอางค์ ประธานคณะกรรมการสรรหาหั ว หน้ า ส่ ว นราชการ
ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีคาสั่งที่ ๐๙/๒๕๖๐
เรื่ อง แต่ งตั้ งคณะกรรมการสรรหาหั วหน้ า ส่ วนราชการ ผู้ อานวยการส านักศิ ลปะและวั ฒนธรรม ลงวั นที่ ๔
กุมภาพั นธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการสรรหา ฯ ได้ดาเนิ นการสรรหาผู้ อานวยการส านักส านักศิลปะและ

๑๓
วัฒนธรรมตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ว่าด้วย การสรรหาผู้อานวยการสถาบันและสานัก พ.ศ. ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๘ วรรคสอง แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอม
บึง ว่าด้วย การสรรหาผู้อานวยการสถาบันและสานัก พ.ศ. ๒๕๕๘ กาหนด “ให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณา
กลั่นกรองผู้สมควรดารงตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งผ่านการสัมภาษณ์ตามข้อ ๘ (๔) จานวนสองชื่อ พร้อม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาทั้งหมดเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย โดยเรียงตามลาดับตัวอักษร” จึงเสนอรายชื่อ
ผู้สมควรดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม โดยเรียงตามลาดับตัวอักษร ดังนี้ (รายละเอี ยด
ตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
อาจารย์ ดร.สุดจิต หมั่นตะคุ ขอให้มีการบันทึกว่า ไม่ลงคะแนนเลือก
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๙) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้ อ ๙ แห่ งข้ อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ หมู่ บ้ านจอมบึ ง ว่ าด้ วย การสรรหา
ผู้อานวยการสถาบันและสานัก พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติเลือกและแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจา
ลิขิตยิ่งวรา ให้เป็นผู้อานวยการสานักสานักศิลปะและวัฒนธรรม
๕.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
๕.๓.๑ พิจ ารณาทบทวนสาขาวิช าที่เ สนอขอกาหนดตาแหน่ง รองศาสตราจารย์ข อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระชัย ลี้สมบูรณ์ผล
นางรพีพรรณ คทาวัชรกุล ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ อนุมัติให้กาหนด
ตาแหน่งเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระชัย ลี้สมบูรณ์ผล
ให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ นั้น
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีหนังสือลับที่ ศธ ๐๕๐๙(๒).๑/๖๖๖ ลงวันที่
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ แจ้งมติคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตาแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ กรณีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
พีระชัย ลี้สมบูรณ์ผล ให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาดนตรีศึกษา ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า
กรณีนี้เป็นการเสนอขอกาหนดตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาดนตรีศึกษา โดยที่บุคคลดังกล่าวดารง
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาดนตรี ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากผลงานทางวิชาการที่นามาใช้ในการเสนอ
ขอกาหนดตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ แล้ว
เป็นทางด้านดนตรี จึงมีมติให้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พิจารณาทบทวนสาขาวิชาที่เสนอขอ
กาหนดตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระชัย ลี้สมบูรณ์ผล เป็นสาขาวิชาดนตรีตามเดิม

๑๔
เพื่อให้สอดคล้องกับผลงานทางวิชาการและความเชี่ยวชาญของผู้ขอ และเสนอ ก.พ.อ. พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบมติ
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๙) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ เห็นชอบให้สาขาวิชาที่เสนอขอกาหนดตาแหน่งรองศาสตราจารย์
ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระชัย ลี้สมบูรณ์ผล จากสาขาวิชาดนตรีศึกษา เป็น สาขาวิชาดนตรี
๕.๓.๒ พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) ให้ดารง
แหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
นางรพีพรรณ คทาวัชรกุล ชี้แจงรายละเอียดว่า ด้วยมหาวิทยาลัยได้ดาเนินการเพื่อขอ
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) จานวน ๑ ราย คือ
นางสาววิลัยพร ไชยสิทธิ์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ในสถาบัน อุด มศึก ษา (ก.พ.อ.) เรื ่อ ง หลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีก ารพิจ ารณาแต่ง ตั ้ง บุค คลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่ม เติมถึง
(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๕๖ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการในการประชุม
ครั้ งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่ อ วั น ที่ ๒๘กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ จึ ง ขอน าเสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณา
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมและเอกสารแยกเล่ม)
มติที่ประชุม
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๙) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติกาหนดตาแหน่งเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) จานวน ๑ ราย คือ นางสาววิลัยพร ไชยสิทธิ์ ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙
๕.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย
๕.๔.๑ พิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง การกาหนดอัตรา
ค่าจ้างขั้นต่า ค่ากลาง และฐานคานวณเงินเพิ่มค่าจ้าง และเงินประจาตาแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ....
มติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอนระเบียบวาระที่ ๕.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย ๕.๔.๑ พิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง เรื่อง การกาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่า ค่ากลาง และฐานคานวณเงินเพิ่มค่าจ้าง และเงินประจาตาแหน่งของ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....

๑๕
วาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๖.๑ รายงานสถานะเงินสะสม (เงินคงคลัง) ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ณ ฐพรภัท ร์ อิน ทร์ศิริพ งษ์ ชี้แ จงรายละเอีย ดว่า ตามที่ม หาวิท ยาลัย
ได้ดาเนินการจัดทารายงานทางการเงิน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙)
พร้อมจัดทาสรุป เงินกันเหลื่อมปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่
๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้วนั้น จึงได้ดาเนินการจัดทารายงานสถานะเงินสะสม
(เงินคงคลั ง) ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีรายการโดยสรุ ปดังนี้ มีสิ นทรัพย์ หมุนเวียน จานวน
๑๗๒,๕๑๖,๙๗๓.๓๑ บาท หนี้ สิ นภาระผู กพั น จ านวน ๗๐,๒๘๘,๓๔๒.๖๕ บาท เงิ นกั นไว้ เบิ กเหลื่ อม
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จานวน ๘,๒๒๔,๔๘๒.๙๗ บาท และเงินคงคลัง จานวน ๙๔,๐๐๔,๑๔๗.๖๙ บาท
โดยผ่านหน่วยตรวจสอบภายในตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบรายงานสถานะเงิน
สะสม (เงินคงคลัง) ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
ที่ประชุมรับทราบ
๖.๒ รายงานทางการเงิน รอบ ๕ เดือน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมีวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจากสองส่วน คือ ส่วนแรก : ได้รับ
จากงบประมาณแผ่นดิน จานวน ๓๑๑,๖๒๑,๖๐๐.๐๐ บาท และ ส่วนที่สอง : เป็นเงินนอกงบประมาณหรือ
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมาจากร้อยละ ๘๐ ของการประมาณการรายรับ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าธรรมเนียม
การศึกษา ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ และรายได้อื่น ๆ จานวน ๑๐๓,๘๗๓,๔๐๐ บาท รวมสองส่วนเป็นเงิน
ทั้งสิ้น จานวน ๔๑๕,๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท
ประธานที่ประชุมให้ข้อสังเกตถึงความแตกต่างของรายรับจริง ที่น้อยกว่าค่าประมาณการรายรับ
ที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบการประชุมหัวข้อรายรับจริงเทียบกับค่าประมาณการ โดยได้รับการชี้แจงว่า
ส่วนหนึ่งเกิดจากเงิน กยศ. ที่มหาวิทยาลัยยังไม่ได้รับ
กรรมการสภาได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑) ควรแสดงข้อมูลรายรับรายจ่ายของปีงบประมาณก่อนๆ ประกอบเพื่อให้เปรียบเทียบกันได้
เพื่อให้กรรมการสามารถมีส่วนช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาและให้ข้อเสนอแนะได้
๒) ควรเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมในการรายงาน หากกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีคาถามหรือ
ข้อแนะนา จะได้สื่อสารตรงกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ที่ประชุมรับทราบ

๑๖
วาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ ตรงกับวันพฤหัสบดีที่
๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ กรุงเทพมหานคร
เลิกประชุมเวลา ๑๘.๐๐ น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค์
นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข

ผู้จดบันทึกและตรวจรายงาน
ผู้พิมพ์
ผู้พิมพ์
ผู้จดบันทึก และตรวจรายงาน

