๑
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น ๓ อาคารอานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รายนามผู้เข้าประชุม
๑. นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
๔. ดร.กาพล วันทา
๕. ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์
๖. นายประพันธ์ มนทการติวงศ์
๗. ดร.คมศร วงษ์รักษา
๘. นายเรืองชัย เนตรปฐมพร

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
อธิการบดี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม
ประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ กรรมการจากผู้บริหาร
๑๑. อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง
กรรมการจากผู้บริหาร
๑๒. อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์
กรรมการจากผู้บริหาร
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์
กรรมการจากผู้บริหาร
๑๔. อาจารย์ ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
๑๕. อาจารย์ ดร.นาวิน คงรักษา
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
๑๖. อาจารย์สมชาติ เกตุพันธ์
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต สมพงษ์เจริญ
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
๑๘. อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข
รองอธิการบดี
๑๙. นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์
นิติกร
๒๐. นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๒๑. นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดาทิพ ศุภสุวรรณ
๒. อาจารย์ ดร.เกศินี โสขุมา
๓. นางสาวกมลวรรณ แก้วไชยชาติ
๔. นายสาราญ พูลศักดิ์

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
วิศวกร

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

๒
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
การมอบโล่ ประกาศเกียรติคุณให้กับอาจารย์ที่ได้รับการคัดเลื อกเป็นอาจารย์ที่จัดการเรียนรู้แบบ
Active Learning ดีเด่น ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้
๑) อาจารย์ ดร.เสรี เพิ่มชาติ
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรินทร์ งามแม้น
๓) อาจารย์จริยะ วิโรจน์
๔) อาจารย์ ดร.ชนกภัทร์ ผดุงอรรถ
๕) อาจารย์ ดร.เมตตา คงคากูล
๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพา สะรุโณ
๗) อาจารย์ ดร.ปิรัณธ์ ชิณโชติ
๘) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต สมพงษ์เจริญ
๙) อาจารย์จิตคุปต์ ละอองปลิว
๑๐) อาจารย์ณิภารัตน์ บุญกุล
๑๑) อาจารย์เจนจิรา บุตตาแสง
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากประธาน
๑) เมื่ อ ช่ ว งเช้ า มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการที่ จ ะมาดู แ ลระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก ศึ ก ษาของ
มหาวิ ท ยาลั ย จากการที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ได้ ไ ปเป็ น วิ ท ยากรร่ ว มเรื่ อ งระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก ศึ ก ษา เพราะ
มหาวิทยาลัยมีจุ ดแข็งโดยเฉพาะในเรื่ องอาจารย์ที่ปรึกษา และมีนโยบายที่จะพัฒ นาระบบดูแลช่ว ยเหลื อ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็ง ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยที่ผ่านมาได้มีการจัดสัมมนาอาจารย์ในเรื่องนี้ไป
แล้ว ครั้งนีจ้ ึงเป็นการหารือเรื่องการปรับปรุงระบบ ซึ่งมีเรื่องสาคัญที่ต้องปรับปรุง ดังนี้
(๑) การทาให้การรู้จักนักศึกษาเป็นรายบุคคล และการทากิจกรรมโฮมรูมมีความชัดเจนมากขึ้น
(Flowchart ใน PowerPoint ประกอบ) ดังนี้

๓
ประการแรก ระบบคัดกรองของมหาวิทยาลัยควรมีการคัดกรองเรื่องที่กว้างขวางมากขึ้น เช่น
ที่ผ่านมามีการคัดกรองเรื่องยาเสพติด ต่อไปควรมีการคัดกรองเรื่องความเครียดและปัญหาทางอารมณ์ เช่น
ภาวะซึมเศร้า ด้วย ขณะนี้คณะครุศาสตร์ได้มีการนาร่องไปแล้ว เห็นว่าควรทาทั้งมหาวิทยาลัย
ประการที่ส อง เนื่องจากอาจารย์ ที่ปรึกษาไม่ได้พบนัก ศึกษาทุกวัน แต่ เป็นอาจารย์ผู้ สอน
รายวิชาต่างๆ ที่จะพบนักศึกษาทุกวัน จึงควรมีการวางระบบให้ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาสามารถแจ้งอาจารย์
ทีป่ รึกษากรณีพบนักศึกษาที่มีพฤติกรรมบ่งชี้ว่านักศึกษาน่าจะประสบปัญหา เช่น การมาสาย การขาดเรียนบ่อย ๆ
เรื่ องการจั ดกิจ กรรมโฮมรู ม เดิมคู่มือกาหนดให้ อาจารย์ พบนัก ศึกษาทุกสั ปดาห์ ในวันพุธ
แต่จากการหารือเห็นพ้องกันว่าเป็นไปได้ยาก จึงเป็นการวางระบบแต่ไม่ได้ทาตามระบบหรือทาไม่ได้ ดังนั้น
จึงเห็นว่าควรเป็นการวางระบบที่มีความเป็นไปได้ อาจเหลือสองสัปดาห์ต่อครั้ง โดยควรมีการทบทวนหัวข้อที่
จาเป็นในการทาโฮมรูมเพื่อเสริมให้นักศึกษามีความเข้มแข็ง สรุปส่วนนี้คือ ทาให้กิจกรรมโฮมรูมปฏิบัติได้จริง
และมีการกาหนดประเด็นในการทาโฮมรูมให้ชัดเจน
(๒) ถ้าพบว่านักศึกษาต้องการการให้คาปรึกษา (Counseling) ต้องมีการดาเนินการ ๓ เรื่อง
ประกอบด้วย (๒.๑) วางระบบการให้คาปรึกษาของคณะ มหาวิทยาลัย และโดยหน่วยงานภายนอก คือ แต่ละ
คณะควรจะมี Counselor อาสาประจาคณะ จากการทาบทามอาจารย์ที่มีจิตอาสาให้มาเป็น Counselor
ประจาคณะ เพื่อให้คาปรึกษาในเบื้องต้น ต่อมาเมื่อพบว่านักศึกษามีระดับปัญหาที่เกินความสามารถ ก็ควรมี
Counselor ภายในระดับมหาวิทยาลัยเพื่อรับช่วงต่อ และหากปัญหามีความซับซ้อน รุนแรงเกินความสามารถ
ของ Counselor ในระดับมหาวิทยาลัย ก็จาเป็นต้องมี Counselor โดยหน่วยงายภายนอกรองรับด้วย
หน่ ว ยงานที่ส าคัญคือ โรงพยาบาล ทั้งโรงพยาบาลอาเภอ และโรงพยาบาลจัง หวัด ซึ่งจะมี ความพร้อ ม
ในการ Counseling ยิ่งขึ้น (๒.๒) มีความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกในการแก้ปัญหานักศึกษา ปัญหาของ
นั ก ศึ ก ษาหลายประการ อาจารย์ และ/หรือ โรงพยาบาลอาจไม่ ส ามารถแก้ ไ ด้ โ ดยล าพั ง เช่น พ่ อ แม่ ใ ช้
ความรุนแรง ซึ่งเคยมีกรณีตัวอย่างที่นักศึกษามหาวิทยาลัยหนึ่งต้องย้ายมหาวิทยาลัยมาแล้วหลายรอบเพราะ
บิดาติดยาเสพติดและใช้ความรุนแรงกับบุตร กรณีนี้ต้องใช้พระราชบัญญัติป้องกันและการแก้ไขความรุนแรง
ในครอบครัว เป็นเครื่องมือหรือแนวทางในการจัดการ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถแก้ไขหรือจัดการได้ โดยลาพัง
หรือกรณีนักศึกษาตั้งครรภ์ หรือกรณีบิดา มารดา ยากจนมาก ๆ ที่ระบบเงินทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างเดียว
ไม่สามารถเยียวยาได้ ต้องเชื่อมโยงกับกระทรวงพัฒนาสังคมฯ เรื่องยาเสพติดก็ต้องเชื่อมโยงกับฝ่ายตารวจ
ทหาร ซึ่งมหาวิทยาลัยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรเหล่านี้อยู่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการทากิจกรรมจอมบึง
มาราธอน ดังนั้น ควรขยายความร่วมมือกับองค์กรเหล่านี้เพื่อให้ดูแลนักศึกษาด้วย (๒.๓) มีการฝึกอบรม
ระดับ คณะ (Faculty-based Training) ให้กับทุกคณะ เพื่อให้ ทุกคณะสามารถจัดทาระบบดูแลช่ว ยเหลื อ
ของตน การอบรมเป็นแบบ one day workshop ครึ่งวันแรกจะเป็นการให้ความรู้เรื่องระบบ ให้ทุกคณะ
สามารถไปวางระบบให้เหมาะสมกับคณะ และจัดตั้งคณะกรรมการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาประจาคณะขึ้นมาได้
ครึ่ งวัน ที่เหลือจะเป็ นการฝึ กทักษะที่จาเป็ นในการดาเนินการตามระบบ และขอให้ คณะดาเนินการเรื่องนี้
ให้ต่อเนื่องด้วยการใช้วง PLC ของคณะ และของสาขาวิชา เพิ่มขึ้นจากเรื่อง Active Learning ที่มีอยู่แล้ว
เนื่ อ งจากการจั ด อบรมไม่ ไ ด้ มี ก ารวางแผนไว้ ก่ อ น กองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาอาจจะต้ อ งขอ
งบประมาณจากมหาวิทยาลั ย ประมาณคณะละไม่เกินหนึ่ง หมื่นบาท เป็น ค่าวิทยากรจากภายนอก และ
ค่าอาหาร โดยคาดว่าจะใช้วงเงินประมาณสี่หมื่นถึงห้าหมื่นบาทเพื่อจัดการอบรมให้ครบทุกคณะ จะมีการประชุม
อีก ครั ้ง ในวัน ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่อ สรุป และภายในเดือ นกรกฎาคมจะทาคู่มือ ฉบับ ใหม่ที่มี
การปรับปรุง และภายในเดือนสิงหาคม การอบรมน่าจะจัดได้ครบทุกคณะ

๔

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ ให้ความเห็นว่า ระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาเป็น
เรื่องที่สาคัญ โดยในส่วนของกิจกรรม Homeroom ทุกคณะควรมีการร่วมกันกาหนดประเด็นหรือจุดเน้น
ร่วมกัน ในการทากิจกรรม Homeroom
นายกสภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นว่าเรื่องนี้น่าจะอยู่ในไกด์ไลน์ ของมหาวิทยาลัย และของ
คณะ มีคาถามจากการประชุมที่น่าสนใจว่าถ้าในการทา one day workshop แล้วมีอาจารย์บางคนไม่เข้าร่วม
อบรมจะทาอย่างไร ได้ตอบไปว่า เรื่องนี้เป็นหน้าที่ของแต่ละคณะ เพราะคณะจะเข้าใจบริบทของตนเองว่าจะ
แก้ปัญหานี้อย่างไร และได้เสนอแนวทางเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอาจช่วยในเรื่องนี้ได้ คือ
ปรับปรุงระบบภาระงานใหม่ ปัจจุบันนี้อาจารย์จะได้ ๒ ภาระงานจากการเป็นที่ปรึกษา อาจจะปรับให้ได้ ๑
– ๔ ภาระงาน โดยผู้ที่สามารถทาหน้าที่ให้คาปรึกษาได้จะได้ ๔ ภาระงาน เป็นการปรับปรุงระบบภาระงาน
ให้เป็นไปตาม performance หรือผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ คือไม่ควรให้ภาระงานแบบเท่ากันทั้งหมด
๒) จากนั้นได้ไปเยี่ยมคณะวิทยาการจัดการ เรื่องหลักที่หารือกันคือเรื่อง Active Learning และ
เรื่องการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เรื่อง Active Learning มีการมอบรางวัลให้กับอาจารย์ และที่สาคัญคือได้ให้
อาจารย์แต่ละท่านมาเล่าประสบการณ์การทา AL และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เช่น อาจารย์ ดร.ปิรัณธ์
ชิณโชติ เรื่องตลาดโอ๊ะป่อย ซึ่งเป็น Community- based Learning ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพา สะรุโณ
วิชาบัญชีต้นทุนเป็นลักษณะ Problem-based Learning อาจารย์ภาคภูมิ พันธู์พิมานมาศ ทา Projectbased Learning ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นไปว่า ไม่ควรเน้น (รูปแบบกิจกรรม) แค่การเป็น Active
Learning แต่ให้เน้นที่ผลให้เกิดการเรียนรู้ (Maximum Learning) ด้วย ประเด็นที่สอง การสอนนี้น่าจะเป็น
การสร้างสมรรถนะ Competency อาจมองว่าปัจจุบันนี้ AL เป็นเครื่องมือการสอนของมหาวิทยาลัย แต่ใน
อนาคตควรจะก้าวเป็น Competency-based Learning ประเด็นสุดท้าย วิธีการประเมิน มีอาจารย์เสนอ
ปัญหาว่าเมื่อสอนแบบ AL เน้น เรื่องทักษะ แต่เวลาประเมินผลเป็นการประเมินความรู้ ปรากฏว่า คะแนน
ด้านความรู้จึงได้คะแนนน้อย ดังนั้ นการประเมินผลไม่ ถูกต้องหรือไม่ อย่างไร จึงได้เสนอว่า ในแนวทาง
Competency-based Learning นั้น ทั้งความรู้และทักษะต่างก็เป็นความรู้ได้ทั้งคู่ การสอนจึงไม่ควรเน้นด้านเดียว
ถ้าสอนความรู้ก็ควรประเมินผลแบบ Pre-test และ Post-test ถ้าสอนทักษะก็ประเมินผลทักษะ (Skill) และ
ควรใช้วง PLC นาเรื่องเหล่านี้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ส่วนเรื่องการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น กรณีตลาดนครชุมม์ ถือได้ว่าสามารถไปทากิจกรรมได้เป็น
จานวนมาก นามาซึ่ง Output ต่างๆ เช่น เกิดนวัตกรรม ๗ ผลิตภัณฑ์ชาวบ้าน แต่จะทาอย่างไรให้เกิดเป็น
Outcome ที่เป็นการพัฒนาเชื่อมโยงได้กับ ยุทธศาสตร์ของจังหวัด เช่น ปริมาณการมีรายได้เพิ่ม ขึ้นของ
ประชาชน การมีชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม การเกิดขึ้นของวิสาหกิจใหม่ การเพิ่มจานวนขึ้นของนักท่องเที่ยว เป็นต้น
กรณีตลาดโอ๊ะป่ อย ประสบความส าเร็ จโดยเน้นเรื่องของความยั่งยืน มีการประชุมทุกสั ปดาห์ห ลังตลาด
มีหัวข้อสาคัญ เช่น เอาความสาเร็จมาเล่า เอาข้อร้องเรียนมาพิจารณา มีการปรับปรุงการจัดการตลอดเวลา
และสมาชิกเองก็ไม่ได้ปฏิเสธกฎเกณฑ์ที่ตั้งขึ้นมา เช่น การพัฒนาการแยกขยะ การจราจร ซึ่งเป็นสัญลักษณ์
ที่ดีของความยั่งยืน อาจารย์ ดร.ปิรัณธ์ ชิณโชติ จึงได้เสนอว่าควรทาเป็นคู่มือราชบุรีโมเดล โดยการถอด
ความรู้ออกมา ต่อไปชุมชนใดจะให้จังหวัดและมหาวิทยาลัยสนับสนุนต้องทาแบบราชบุรีโมเดล ซึ่งนายกสภา
ได้ให้ข้อเสนอว่า ไม่ต้องรอที่จะทาเป็นงานวิจัย แต่เป็นการประชุมทาการจัดการความรู้ (KM Workshop)

๕
ระยะเวลาสองวันก็น่าจะเพียงพอ โดยดึงหลากหลายสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากคณะต่ างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วม
ได้ผลออกมาเป็นคู่มือเรื่องราชบุรีโมเดลของการจัดการตลาดและการจัดการสถานที่ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน คิดว่า
ขณะนี้ Knowhow ของ อาจารย์ ดร.ปิรัณธ์ ชิณโชติ ค่อนข้างเข้มแข็ง อยู่แล้ว
นายเรืองชัย เนตรปฐมพร ให้ความเห็นว่า ความล้มเหลวของตลาดชุมชนหลายๆ แห่ง เกิดจาก
การรวมตัวของชุมชน ชาวบ้าน ผู้นาชุมชน ช่วยกันทาอย่างเข้มแข็งในช่วงแรก แต่เมื่อกิจการดี ผ่านไปสักระยะ
ก็จะมีนายทุนจากภายนอกเข้ามาซื้อ มาเซ้งกิจการ แทนคนที่เคยทาอยู่ ซึ่งแต่เดิมเป็นชาวบ้าน เป็นคนใน
ท้องถิ่น มีอัธยาศัยดี สินค้ามีคุณภาพมาจากสวน จากไร่ จริงๆ จาหน่ายราคาไม่แพง นักท่องเที่ยวที่มาก็มี
ความสุข ต่อมาเมื่อมีนักลงทุนจากภายนอกทาให้ระบบที่เป็นอยู่เสียไป มีการเก็บค่าสถานที่ ทาให้ชาวบ้านที่มี
ฐานะยากจนไม่สามารถดาเนินธุรกิจได้ บางครั้งขายสินค้าที่ขาดคุณภาพ ทาให้เกิดการสื่อสารแบบปากต่อปาก
ว่าของไม่ดี นายกสภามหาวิทยาลัยร่วมอภิปรายว่า เรื่องนี้จะป้องกันได้โดยการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
ดร.คมศร วงษ์รักษา ให้ความเห็นว่า ควรให้ความสาคัญเรื่องการสื่อสารข้อมูล การจราจร เพื่อให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการจราจรกับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมา รวมทั้งการมีกฎระเบีย บเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ ในสถานที่ท่องเที่ย ว เพื่อป้ องกันปัญหาการเกิดอุบัติเหตุอันมีต้นเหตุจากการดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ เรื่องเหล่านี้ควรอยู่ในคู่มือดังกล่าวด้วย
นายกสภามหาวิทยาลั ย เห็ น ด้ว ยว่าควรเป็นประเด็นที่อยู่ในการจัดการความรู้ และเสนอใน
ตอนท้ายว่า ในที่สุดเมื่อได้จัดการความรู้แล้ว ควรได้มีการพิจารณานาองค์ความรู้ที่ได้เพิ่มลงในการแผนพัฒนา
ของจังหวัดราชบุรี
๓) เรื่อง Blue Ocean Shift ได้มีโอกาสไปเผยแพร่แนวคิดเรื่อง Blue Ocean Shift/Strategy
จึงประสงค์จะนามานาเสนอให้ที่ประชุม เพื่อจะเป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัย (รายละเอียดตามสไลด์นาเสนอ)
Mx Tool : มาเป็นนายเครื่องมือ

๖
ที่ผ่ า นมา การบริ ห ารจั ด การมี ก ารใช้ห ลายแนวคิ ด มาเป็ น เครื่ อ งมื อ เริ่ มจากการใช้ แ นวคิ ด
POSCoRB เป็นหลัก ต่อมาใช้แนวคิด Strategic Management ต่อมาภายหลังมีการใช้แนวคิด Blue Ocean
Strategy หรือ Blue Ocean Shift (BOS) ที่มีการวิเคราะห์ Pain Point ของผู้รับบริการ โดยสรุปแล้ว การ
จัดการสมัยใหม่จะมี ๓ แนวคิดหลัก คือ
(๑) Strategic Management ซึง่ เดิมใช้ SWOT แต่ตอนนี้มีการใช้ BOS
(๒) Quality Management ซึ่งเป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัย คือการประกันคุณภาพ และ
(๓) Knowledge Management เดิมการได้มาซึ่งความรู้ มหาวิทยาลัยจะเน้นที่การทาวิจัย
แต่จะทาการวิจัยอย่างเดียวไม่ได้ เพราะ Knowledge Management ทาให้ได้ความรู้มาอย่างรวดเร็ว และได้
ความรู้จากความสาเร็จ แต่ต้องถอดรหัสหรือจัดการให้ ได้มาซึ่งความรู้ให้ ถูกต้อง ดังนั้น ๓ แนวคิดนี้น่าจะ
นามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุด
Blue Ocean Shift หรือ BOS เกิดจากแนวคิด หรือ Mind Set ดั้งเดิมที่มนุษย์มักจะ
แข่งขันทาในสิ่งที่เหมือนกัน กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ใครทาอะไรสาเร็จทุกคนจะหัน ไปทาสิ่งนั้น เช่น เมื่อนักเรียน
ต้องการเรียนก็เปิดมหาวิทยาลัย จนปัจจุบันนี้มีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศกว่า ๒๐๐ แห่ง เมื่อมีผู้เล่นจานวนมาก
จึงทาให้เกิดการแข่งขันที่สร้างปัญหา หรือที่เรียกว่า Red Ocean (RO) คือ ๑) การลดต้นทุน ลดราคา และ
การเพิ่มคุณค่า เพิ่มราคา

แต่ Blue Ocean (BO) เสนอแนวทางใหม่ว่าเราสามารถเพิ่มคุณค่าได้โดยต้นทุนต่า ๒) Mindset เก่า RO สร้าง
นวัตกรรมด้วยการทาลายตลาดเดิม เช่น กล้องถ่ายรูประบบฟิล์มมาเป็นกล้องดิจิตอล ที่ทาลายระบบฟิล์มทิ้งเลย
แต่ BO สร้างสรรค์โดยไม่ปั่นป่วนตลาดเดิม แต่มีกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ เช่น กรณีการเกิด Low Cost Airline คือ
คนที่เคยหรือชอบโดยสารเครื่องบินราคาสูงก็ยังคงโดยสารเหมือนเดิมได้ แต่ Low Cost Airline ทาให้คนทั่วไป
ที่มีความจาเป็นในการเดินทางสามารถมาเดินทางโดยเครื่องบินได้ Mind Set BOS นี้มีความสาคัญมาก
ในตลาดที่มีการแข่งขัน สู ง คือการที่มี Supply มากกว่า Demand ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ตรงกับของ
มหาวิทยาลัย BOS จะมีวิธีการวิเคราะห์ว่าเราเป็น RO ตรงไหนแล้วทาอย่างไรให้เป็น BO โดยการเพิ่มคุณค่า
และลด Pain Point ของลูกค้าโดยมีกลยุทธ์อยู่ ๖ กลยุทธ์ พร้อมตัวอย่างดังนี้

๗

จะเห็นว่า BOS จะคิดเพิ่มคุณค่าโดยต้นทุนไม่สูง สร้างสรรค์โดยไม่ปั่นป่วนตลาดเก่า

ในภาพรวม การทา BOS จะมีเครื่องมือ ๕ ตัว/ชุด คือ ๑) รู้จักผลิตภัณฑ์ตนเอง ๒) ต้องรู้ว่าเราอยู่
ตรงไหน ๓) เราจะไปไหน ๔) วิธีการไป (๖ วิธี) และสุดท้ายคือ ๕) ต้องทาให้เครื่องมือไปใช้งานได้จริง

๘

กรณีมหาวิทยาลัย ถ้าวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการใช้แนวคิด Blue Ocean พบว่ามีความ
เป็นไปได้ ๑) เพิ่มคุณค่าได้จาก เช่น AL, สหกิจศึกษา, ระบบดูแลช่วยเหลือ, จิตศึกษา , Green University
เหลือเพียงจะทาอย่างไรให้เป็นผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยได้จริงๆ ๒) ไม่ไปแข่ง กับลูกค้าเดิมคือนักเรียน
มัธ ยมศึกษา แต่คิดถึงลู กค้ากลุ่ มใหม่ห ลายกลุ่ ม เช่น การจัดหลักสู ตรเพื่อคนต้องการปริญญาใบที่ ๒ คือ
สาหรับผู้ที่เรียนปริญญาตรีมาแล้วแต่ไม่ตรงกับงานที่ทา และไม่ต้องการเรียนปริญญาโท แต่ต้องการเรียน
ปริญญาตรีที่ไม่ใช้เวลามาก โดยใช้การเทียบโอนรายวิชาวิชาพื้นฐาน มีงานวิจัยพบว่าในอีกสิบปีข้างหน้า อาชีพ
ที่จะทารายได้ได้ดีในอนาคต ๖๐% เป็นอาชีพที่ปัจจุบันยังไม่มีการสอนในมหาวิทยาลัย ดังนั้นต้องมีสาขาใหม่
ในกลุ่มนี้ อาจจะทา Internet University กับกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ที่ไม่ต้องไปแย่งกับมหาวิทยาลัยอื่น ปั ญหาคือ
จะทาอย่างไรทาได้จริง ไม่ใช่แค่วิสัยทัศน์ เช่น มองเรื่องห่วงโซ่ผู้ซื้อ นักศึกษาหรือลูกค้าของมหาวิทยาลัย ไม่ใช่
มีแค่นักศึกษา ไม่ได้มีแค่ผู้ปกครอง ยังมีฝ่ายกิจการการท่องเที่ยว ฝ่ายอุตสาหกรรม ฝ่ายการเกษตร เป็นผู้ซื้อ
สาคัญ มหาวิทยาลั ยอาจผลิ ตอะไรที่แตกต่า งจากเดิม มีบริการเสริม มีห ลักสูตรเสริม มีห ลักสูตรออนไลน์
มี Workshop เพิ่มเติมให้กับการเรียนในบางแบบที่ช่วยให้การเรียนดีขึ้น หรือเราจะมีเทรนด์ใหม่ๆ สาขาใหม่ๆ
เกี่ยวกับ AI สิ่งแวดล้อม และเรื่องสุขภาพ ทั้งหมดสามารถใช้เครื่องมือตามลาดับ ดังนี้
เครื่องมือที่ ๑ ผังผลิตภัณฑ์

๙
เครื่องมือที่ ๒ สร้างรูป Profile ใหม่ (ผ้าใบกลยุทธ์)

ผ้าใบเชิงกลยุทธ์ เป็นเครื่องมือของ Blue Ocean ให้เราจะต้องคิดใหม่ วิธีคิดใหม่คือจะต้อง
ทาให้โปรไฟล์ไม่เหมือนเดิม โดย ๑) สร้างคุณค่าใหม่ๆ เพิ่มเข้ามา ๒) ลดคุณค่าเก่าที่ไม่จาเป็น จะเห็นว่า
ผ้าใบจะไม่เหมือนเดิม ต้องทาความเข้าใจกลยุทธ์ตัวเองก่อนแล้วเทียบกับผู้แข่งขัน จะเห็นว่าตอนนี้เรามักทา
ผิดทาง คือทาสิ่งที่เหมือนกัน ซึ่งบางทีก็เพิ่มต้นทุนโดยไม่จาเป็น
เครื่องมือที่ ๓ ผังประโยชน์ใช้สอยของผู้ซื้อ โดยการวิเคราะห์ให้เห็น Pain Point ของผู้ซื้อ
หรือลูกค้า โดยใช้ตาราง Matrix ๖x๖ ดังตัวอย่าง

๑๐
เครื่องมือที่ ๓ ตัวที่ ๒ คือวิเคราะห์ลูกค้าใหม่ ซึ่ง Noncustomers มี ๓ ระดับ

เครื่องมือที่ ๔ แนวทางสร้างขอบเขตใหม่ในเรื่องคุณค่ากับต้นทุน

โดยใช้ ๖ แนวทางสร้างขอบเขตใหม่ในเรื่องคุณค่ากับต้นทุน ที่เราต้องตัดสินใจเลือกเพราะทั้ง ๖ นี้อาจไม่ได้
ได้ผลทั้งหมด ขึ้นอยู่กับอะไรที่ทาได้ และมีเครื่องมืออีกตัวหนึ่งช่วยคือ ตาราง ERRC (ขจัด – ลด – เพิ่ม – สร้าง)

๑๑
ก็จะกลายเป็นผ้าใบกลยุทธ์ใหม่ ตัวอย่างเช่นโรงแรม ๕ ดาว ซิติเซ็นเอ็ม

การที่มหาวิทยาลัยใช้แนวคิด Blue Ocean ก็เหมือนเป็นการทบทวนตนเอง โดยตอบคาถาม
สาคัญ ๔ ข้อคือ ๑) What ทาอะไร ๒) Who ทาเพื่อใคร ๓) How ทาอย่างไร ๔) Money คุ้มค่าเพียงใด
ซึ่งเรื่องของสติจะเข้ามามีบทบาทที่สาคัญด้วย

ทั้งหมดจึงนาเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อนาไปคิดว่ามหาวิทยาลัยเราน่าจะเอาเรื่องนี้มาใช้หรือไม่
อย่างไร โดยน่าจะมีการคิดอย่างจริงจังครบทั้ง ๖ เครื่องมือ โดยอาจจัดตั้งทีม BOS ของมหาวิทยาลัยเพื่อหา
กลยุทธ์ใหม่ จัดสัมมนาผู้บริหารเพื่อตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ หัวใจสาคัญคือ BOS ไม่เหมือน SWOT ที่กลยุทธ์
ที่ได้จะกว้างๆ แต่ BOS จะได้กลยุทธ์ที่จาเพาะ
ดร.โสภณ พวงสุวรรณ ให้ความเห็นว่า BOS เป็นเรื่องทีน่ ่าสนใจ ท้าทาย และมหาวิทยาลัยควรจะ
ตั้งทีมทางานในเรื่องนี้

๑๒
นายกสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อว่า BOS ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ Vision แต่เป็นการวิเคราะห์ และ
เปลี่ยนแปลง Product แนวทาง Blue Ocean ถ้ามีคนทาตาม สักระยะหนึ่งก็จะกลายเป็น Red Ocean
ดังนั้นต้องหาหรือดาเนินการ BOS ไปเรื่อย ๆ แต่ลาดับแรกต้องตั้งคณะทางาน จากนั้นเลือกผลิตภัณฑ์ ซึ่ง
มหาวิทยาลัยเรามีอยู่กว่า ๕๐ ผลิตภัณฑ์ และพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์ใดที่น่าจะเปลี่ยนจาก RO เป็น BOS เมื่อได้
แล้ว ก็จะรู้ว่าเกี่ยวข้องกับผู้ใด จากนั้นก็นาบุคคลเหล่านั้นมาทา Workshop เพื่อให้ใช้เครื่องมือเหล่านี้ได้ และ
ดาเนินการ BOS จึงไม่เป็นแค่วิสัยทัศน์ แต่เป็น operation
การทา BOS อาจจะทาเป็น Sector หรือเป็นสายก็ได้ เช่น สายผลิตบัณฑิต จะผลิตครูที่เป็น
BOS อย่างไร อีกสายเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่น งานวิ่งมาราธอน ผลิตภัณฑ์ชุมชน หรืออะไรที่เป็นกิจกรรมที่มี
อยู่แล้วให้เป็น BOS โดยจะเพิ่มคุณค่าอะไรที่จาเป็น จะลดคุณค่าอะไรที่ไม่จาเป็น โดยสรุปคืออาจเริ่มที่การ
ตั้งทีมมาศึกษาความเป็นไปได้ก่อน จึงขอนาเสนอให้ผู้บริหารได้ไปใคร่ครวญว่าจะนาแนวคิดนี้ไปใช้ประโยชน์
กับการทางานเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยได้อย่างไร
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๒ เรื่องแจ้งให้ทราบจากอธิการบดี
๑) เรื่ องแจ้ ง เกี่ย วกับ เอกสาร ๑.๑) ข้อ มูล สารสนเทศจากกองนโยบายและแผน เป็น ข้อมู ล
สารสนเทศ และ Annual Report ปี ๒๐๑๘ ๑.๒) วารสารวิจัย ซึ่งอยู่ฐาน ๒ และกาลังจะก้าวสู่ฐาน ๑
วารสารวิ จั ย ที่ ท ามานี้ เ ป็ น ปี ที่ ๗ ขอขอบคุ ณ สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา ที่ ไ ด้ ด าเนิ น การเรื่ อ งนี้ ม าตลอด
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม แยกเล่ม)
๒) เมื่ อ วั น ที่ ๑๗ – ๒๘ มิ ถุ น ายน พ.ศ.๒๕๖๒ มี ก ารน าเสนอผลงานวิ จั ย ในรอบ ๖ เดื อ น
โครงการวิจัยที่มหาวิทยาลัยทาร่วมกับ สกว. คือชุดโครงการวิจัยสัปปะรด เฟสที่ ๒ ชุดโครงการวิจัยสัปปะรดนี้
เป็นชุดโครงการวิจัยที่ประสบความสาเร็จสูง สร้างการรับรู้ทั้งระดับพื้นที่และระดับประเทศ จึงเกิดเฟส ๒ ซึ่งมี
พัฒนาการสูงมาก เช่น ๑) มีนักวิจัยที่เป็นนักวิจัยเชิงพื้นที่เพิ่มขึ้นจากเฟสแรก ตอนนี้มีจานวนถึง ๓๓ คน ๒)
มีพัฒนาการของงานที่ขยายไปจนครอบคลุมการผลิตสัปปะรดตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้า ๓) มีการทางานร่วมกัน
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคส่วนต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะกับเกษตรกร และกับภาควิชาการที่เป็นส่วน
ราชการในพื้นที่ คิดว่าเป็นต้นแบบหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการทางานด้านการพัฒนาท้องถิ่น และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต จนได้รับเชิญจาก วช. ให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่จะกาหนดทิศทางและแนวทางของการวิจัยที่
เป็นการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้า ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยู่ในต่างจังหวัด และใน
การน าเสนอรอบ ๖ เดือน ยั งเห็น ความมุ่งมั่นของนักวิจัย สนใจ เอาใจใส่ และมีความตั้งใจในการทางาน
จนได้รับเสียงชื่นชมจากทีมผู้ทรงคุณวุฒิจาก สกว. หรือ สกสว. ในปัจจุบัน
๓) เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ผ่านมาทางทีมงานกองพัฒนานักศึกษา ได้เดินทาง
ไปรับทุนการศึกษา ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ ที่ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ ๓ ปีละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานที่จะได้รับ
ทุนมี ๓ กลุ่ม คือ โรงพยาบาล มูลนิธิเพื่อสาธารณะ และกลุ่มการศึกษา กลุ่มที่ ๓ นี้มีมหาวิทยาลัยราชภัฏที่
ได้รับทุนสองแห่ง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สิ่งที่ทาให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้รับทุนเป็นปีที่สามมาจากสองเรื่อง คือ ๑) ระบบการบริหารจัดการทุนที่
ไม่เหมือนที่อื่น คือมหาวิทยาลัย จะให้เป็นทุนตั้งตัว นักศึกษาจะต้องเขียนโครงการที่จะนาเงิน ทุนนี้ไปต่อยอด
เช่นไปลงทุน เพื่อให้งอกงาม อาจขาดทุนบ้าง แต่กาไรที่ได้คือประสบการณ์ ทางคณะกรรมการจึงเห็นว่าเป็น

๑๓
แนวทางการบริ ห ารทุ น ที่ ดี ๒) เลขานุ ก ารโครงการ และประธานบริ ห ารโครงการพฤกษาวิ ล ล์ ได้ เ ห็ น
มหาวิทยาลัยทางานโครงการ สสส.จอมบึงมาราธอน และเห็นว่าสิ่งที่มหาวิทยาลัยมาทานั้นมีประโยชน์จริงๆ
๔) CAT มีนโยบาย ซึ่งได้รับงบประมาณจากรัฐบาล เรื่องการติดตั้งระบบ Wi Fi ให้มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ทั้ง ๓๘ แห่ง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเวลา ๕ ปี ขณะนี้อยู่ในกระบวนการสารวจ เป้าหมายจริง ๆ
คือประชาชน สถานที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัย ดังนั้นมหาวิทยาลัยก็จะมี Free Wi Fi สาหรับให้บริการนักศึกษา
บุคลากร ประชาชนที่ต้องการใช้ในการสืบค้นข้อมูล และได้ประสานไปยังจังหวัดที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบคือ
จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม ว่ามีความประสงค์ติดตั้ง Free Wi Fi หรือไม่ ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
คือ ใช้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเวลา ๕ ปี และหลังจาก ๕ ปี ไม่ได้มีความผูกพันต่อ ซึ่งทางจังหวัดก็ได้ตอบ
รับทั้งสองจังหวัด
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๓ เรื่องแจ้งให้ทราบจากกรรมการ
ไม่มี
๑.๔ เรื่องแจ้งให้ทราบจากเลขานุการ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๒
ประธานขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่
๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่จอมบึง ครั้งที่
๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ติดตามการปฏิบัติตามคาพิพากษาศาลในคดีหมายเลขดาที่ บ.๑๖๖/๒๕๕๗ คดีหมายเลขแดง
ที่ บ.๔๖๒/๒๕๖๑
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดาทิพ ศุภสุวรรณ กรรมการพิจารณาแนวทางให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการ
สภามหาวิ ทยาลั ยผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ รายงานว่ า มหาวิ ทยาลั ยได้ จั ดท าหนั งสื อถึ ง ปลั ดกระทรวงการอุ ดมศึ กษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อหารือแนวทางในการดาเนินการตามคาพิพากษาศาลในคดีหมายเลขดาที่
บ.๑๖๖/๒๕๕๗ คดีหมายเลขแดงที่ บ.๔๖๒/๒๕๖๑ และประสานติดตามได้รับแจ้งว่า จะมีการนาเรื่อง
ดังกล่าวเสนอที่ประชุมในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ที่ประชุมรับทราบ

๑๔
๓.๒ รายงานผลการเบิกจ่ ายงบประมาณเงิน รายได้สะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ สิ้นไตรมาส ๓ และเสนอขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติการโครงการเงินรายได้สะสม ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ และขออนุมัติโครงการปรับปรุงสนามกีฬาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทรศิริพงษ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้อนุมัติ
งบประมาณเงินรายได้สะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จานวน ๑๘,๖๐๐,๙๐๐ บาท เพื่อดาเนิน
โครงการ ๑๐ โครงการ รายละเอียด ดังนี้
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

จานวนเงิน
ที่ได้รับอนุมัติ (บาท)
จัดการศึกษาโครงการครูพันธุ์บึง
๗๖๐,๐๐๐
ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม
๑,๗๕๐,๐๐๐
การบรูรณาการพัฒนาปัจจัยผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่มและการบริหารจัดการตลาด
๓,๐๐๐,๐๐๐
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดราชบุรี (ระยะที่ ๒)
จัดหาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
๓,๕๔๐,๐๐๐
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
๑,๑๗๕,๐๐๐
ผลิตตาราและเอกสารประกอบการสอนคุณภาพ
๕๐๐,๐๐๐
การประชุมคณะกรรมการตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
๓,๔๕๔,๐๐๐
พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ PLC
๑,๐๐๐,๐๐๐
ทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
๒,๘๘๐,๐๐๐
ปรับปรุงโรงอาหาร(หลังเดิม) เป็นห้องฝึกปฏิบัติการงานอาชีพ มหาวิทยาลัยฯ
๕๔๑,๙๐๐
เมืองราชบุรี
รวมจานวนเงินทั้งสิ้น
๑๘,๖๐๐,๙๐๐
ชื่อโครงการ

มหาวิทยาลัยขอรายงานผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส ๓ จานวน ๑๑,๐๙๖,๔๖๗.๘๑ บาท
(๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒) คงเหลืองบประมาณ จานวน ๗,๕๐๔,๔๓๒.๑๙ บาท
คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย ๕๙.๖๖ บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบประกอบเล่มประชุม) รายงานผลการเบิกจ่ายนี้
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว
อนึ่ ง มหาวิทยาลั ย มีภ ารกิจ ที่ส าคั ญในการเป็น เจ้า ภาพจัดการแข่ งขัน กีฬา โรงเรี ยนสาธิต ฯ
ในระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และเป็นเจ้าภาพแข่งขันกีฬาบุคลากร พ.จ.น.ก. สัมพันธ์
ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงจาเป็นต้องมีสนามกีฬาที่มีความพร้อม กอปรกับมีงบประมาณ
เหลืออยู่จานวนหนึ่งของบางโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดาเนินการตามรายงานผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส ๓
จานวน ๑๑,๐๙๖,๔๖๗.๘๑ บาท (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ – ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒) โดยผู้รับผิดชอบ
โครงการแจ้งว่าสามารถปรับงบประมาณได้ โดยไม่กระทบกับงานที่ได้รับมอบหมาย

๑๕
จึงขอปรับแผนปฏิบัติการโครงการเงินรายได้สะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ
อนุ มัติโครงการปรั บปรุงสนามกีฬาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เรียบร้อยแล้ว) โดยขอโอนงบประมาณ ดังนี้
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการ : ประชุมคณะกรรมการตาม พรบ.
๑. โครงการ : ปรับปรุงสนามกีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ/ข้อบังคับของ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
หมู่บ้านจอมบึง จานวน
และภารกิจต่างๆ จานวน ๒๙๒,๒๓๘
๗๕๗,๐๐๐ บาท
บาท
กิจกรรมที่ ๑ : บริหารจัดการงานประชุมสภา
กิจกรรมที่ ๑ : ปรับปรุงสนามกีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
ภายในมหาวิทยาลัย
จอมบึง จานวน ๒๐๑,๒๓๘ บาท
ราชภัฏหมูบ่ ้านจอมบึง
กิจกรรมที่ ๑๐ : บริหารจัดการงานประชุมอาจารย์
จานวน ๙๕๗,๐๐๐
โอน
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
บาท
พนักงานราชการ และบุคลากรของ งบประมาณ
ไปยัง
มหาวิทยาลัย จานวน ๙๑,๐๐๐
บาท
๒. โครงการ : ๗๐๒๓๐๑๓๐ พัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร จานวน ๔๖๔,๗๖๒ บาท
กิจกรรมที่ ๑ : การพัฒนาหลักสูตรใหม่ จานวน
๒๕๐,๐๐๐ บาท
กิจกรรมที่ ๒ : การปรับปรุงหลักสูตร จานวน
๒๑๑,๒๗๔ บาท
กิจกรรมที่ ๓ : การติดต่อประสานงาน และ
เผยแพร่เอกสาร จานวน ๓,๔๘๘
บาท
รวมทั้งสิ้น ๗๕๗,๐๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น ๗๕๗,๐๐๐ บาท
มติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยมีมติ ดังนี้
๑) เห็นชอบการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้สะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ ณ สิ้นไตรมาส ๓ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒)
๒) เห็นชอบการปรับแผนปฏิบัติการโครงการเงินรายได้สะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๓) อนุ มั ติ โ ครงการปรั บ ปรุ งสนามกี ฬาภายใน มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ หมู่ บ้ านจอมบึ ง จ านวน
๗๕๗,๐๐๐ บาท

๑๖
๓.๓ นายกาพล วันทา ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย ขอสืบเนื่อง
หน้า ๓๓ ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑ พิจารณาคาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของอาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด (เรื่องรับที่
๓/๒๕๖๑) ว่า จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ สภา
มหาวิทยาลัยได้พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของอาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด (เรื่องรับที่ ๓/๒๕๖๑) เรื่องการไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมของการเลื่อนขั้นเงินเดือน สภามหาวิทยาลัยมีมติให้คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจา
มหาวิทยาลัยนาเรื่องดังกล่าวกลับไปทบทวน นั้น คณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ ฯ ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๓
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ พิ จ ารณาเห็ น ว่ า ข้ อ มู ล ยั ง ไม่ เ พี ย งพอส าหรั บ ที่ จ ะพิ จ ารณา จึ ง ขอให้ ผู้ บ ริ ห าร
มหาวิทยาลัยจัดส่งข้อมูลให้คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยได้พิจารณา ซึ่งอยู่ระหว่าง
การพิจารณา และคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ จะประชุมครั้งต่อไปในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วง
๔.๑ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วงจากสภาวิชาการ
๔.๑.๑ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาประจาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
อาจารย์ ดร.เชิด ชัย ธุร ะแพง ชี้แ จงรายละเอีย ดว่า ในภาคฤดูร้อ น ปีก ารศึก ษา
๒๕๖๑ มีนักศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาโท จานวน ๑๑ คน ซึ่งคณะกรรมการประเมินผลการศึกษา
ของมหาวิทยาลั ยได้ตรวจสอบแล้ ว ว่าเป็ น ผู้ มีคุณสมบัติ ค รบถ้ว น และผ่ านความเห็ นชอบจากสภาวิชาการ
ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จานวน
๑๑ คน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
๔.๒ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วงจากคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบ
ของสภามหาวิทยาลัย
๔.๒.๑ พิจารณา ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การรับจ่ายเงิน
การทดสอบประมวลความรู้ ของสาขาวิชา การทดสอบมาตรฐานภาษาอั งกฤษ และการทดสอบทักษะ
ด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ....
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดี ชี้แจงรายละเอียดว่า เป็นการ
สมควรออกระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายเงิน การทดสอบประมวลความรู้ของสาขาวิชา การทดสอบมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ และการทดสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง เพื่อให้กิจกรรมดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีมาตรฐานและคุณภาพ มหาวิท ยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง จึงขอเสนอร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทน
การทดสอบประมวลความรู้ของสาขาวิชา การทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ และการทดสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์
ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. .... ร่าง ระเบียบดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรอง

๑๗
กฎหมาย ข้ อ บั ง คั บ และระเบี ย บของสภามหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่ อ วั น ที่ ๓๐
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรี ย บร้ อยแล้ ว มหาวิทยาลั ยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึงจึงขอเสนอ ร่า ง ระเบีย บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึ ง ว่าด้วย การรับจ่ายเงิน การทดสอบประมวลความรู้ของสาขาวิชาการ
ทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ และการทดสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ....
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๑๘ แห่ งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การบริหาร
การเงิน พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติ เห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย
การรับจ่ายเงินการทดสอบประมวลความรู้ของสาขาวิชา การทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ และการทดสอบ
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๒
๔.๒.๒ พิจารณา ร่า ง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเรื่อง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....
อาจารย์ ดร.เกศินี โสขุมา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ชี้แจงรายละเอียดว่า เป็นการสมควร
ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้การเก็บ
ค่ า ธรรมเนี ย มและการช าระค่ า ธรรมเนี ย มของนั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงขอเสนอร่างประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ร่าง ประกาศ
ดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง จึงขอเสนอร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับบั ณฑิตศึกษา (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. .... ต่อสภามหาวิทยาลั ยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมแยกชุด)
มติ ที่ ป ระชุ ม อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๕ แห่ งระเบี ยบมหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ หมู่ บ้ านจอมบึง ว่าด้ ว ย การกาหนด
ค่าธรรมเนียมและการชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยมีมติ
เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒
๔.๒.๓ พิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเรื่อง การจ่ายค่าตอบแทน
อาจารย์ นิเ ทศก์ รายวิช าการปฏิบัติ การสอนในสถานศึ กษา ในสาขาวิ ชาเฉพาะ ๑ และ ๒ หลัก สูต ร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู พ.ศ. ....
อาจารย์ ดร.เกศินี โสขุมา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ชี้แจงรายละเอียดว่า เพื่อให้การจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง เห็นสมควร
กาหนดให้มีการออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศก์

๑๘
รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในสาขาวิชาเฉพาะ ๑ และ ๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ร่าง ประกาศดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสภา
มหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่ อ วั น ที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงขอเสนอร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเรื่อง การจ่าย
ค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศก์ รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในสาขาวิชาเฉพาะ ๑ และ ๒ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู พ.ศ. .... ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมแยกชุด)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๑๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การบริหารงาน
บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง
การจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศก์ รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในสาขาวิชาเฉพาะ ๑ และ ๒
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๖๒
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากอธิการบดี
๕.๑.๑ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจาสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีคาสั่งที่ ๒๖/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการประจาสานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สั่ง ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ อาศัยอานาจตามความในตาม
ข้อ ๕ แห่ งข้ อบั งคั บ มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ หมู่ บ้า นจอมบึ ง ว่า ด้ว ยคณะกรรมการประจ าส่ ว นราชการหรื อ
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ กาหนดให้ “คณะกรรมการตามข้อ ๔ มีวาระ
การดารงตาแหน่งคราวละสองปี” คณะกรรมการประจาสานักส่งเสริมวิชาการ จึงครบวาระการดารงตาแหน่ง
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ดาเนินการเพื่อให้ได้มา
ซึ่ ง กรรมการประจ าส านั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย นตามข้ อ บั ง คั บ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว จึ ง เสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจาสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คณะกรรมการ
ประจาส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติ
แต่งตั้งคณะกรรมการประจาสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดังนี้
๑)
๒)
๓)
๔)

ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อาจารย์ ดร.โอภาส หรสิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์
นางอารยา งามเลิศสกุล

รองผู้อานวยการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๑๙
๕) ดร.สมฤทธิ์ สนขาว
๖) นางสาวสิริพร นันยา
๗) นางสุพัตรา ขจีจิตร
๘) นายศักดิ์ชัย ชาวหงษา
๙) นางวาสนา อนันโท
๑๐) นางสาวธาราพร ไชยศรี
๑๑) นางนันทิกานต์ จักจั่น
๑๒) นางสาวอิงพร สุขชัยศรี

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนหัวหน้างาน
ผู้แทนหัวหน้างาน
ผู้แทนจากเจ้าหน้าที่
ผู้แทนจากเจ้าหน้าที่
หัวหน้าสานักงาน
ผู้อานวยการ
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๕.๑.๒ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการแทนตาแหน่งที่ว่าง
อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ชี้แจงรายละเอียดว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรา ชนะกุล กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามคาสั่ง
สภามหาวิทยาลัยที่ ๑๖/๑๕๖๑ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ลาออกจากการดารงตาแหน่ง
กรรมการสภาวิชาการ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒
ตามความในข้อ ๑๐ แห่ งข้อบังคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย สภา
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๘ กาหนด “ในกรณีที่กรรมการสภาวิชาการพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ ให้ดาเนินการสรรหา
และแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งกรรมการสภาวิชาการแล้วแต่ กรณีแทน โดยนาความในข้อ ๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เว้นแต่วาระของกรรมการสภาวิชาการที่พ้นจากตาแหน่งนั้นจะเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน”
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย
สภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๘ กาหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการ
สรรหากรรมการสภาวิชาการ” ประกอบด้วย
๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เป็นประธาน
๒) ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลั ยจากผู้ ดารงตาแหน่งบริหาร ซึ่งคัดเลื อกกันเอง
จานวนหนึ่งคน
๓) ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา ซึ่งคัดเลือกกันเอง จานวน
หนึ่งคน
๔) ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคัดเลือกกันเอง จานวนสองคน
ให้ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี เป็นเลขานุการ
การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่ง ให้ดาเนินการภายในระยะเวลาเก้าสิบวัน
ก่อนที่กรรมการสภาวิชาการจะครบวาระ หรือหลังจากกรรมการสภาวิชาการพ้นจากตาแหน่งภายในสามสิบวัน
แล้วแต่กรณี จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติ ที่ ป ระชุ ม อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้ อ ๘ แห่ งข้ อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏหมู่ บ้ านจอมบึ ง ว่ าด้ วย
สภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการแทน
ตาแหน่งที่ว่างตามองค์ประกอบ ดังนี้

๒๐

๑) ผศ.ดร.โสภณ พวงสุวรรณ
๒) ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดารง
ตาแหน่งบริหาร ซึ่งคัดเลือกกันเอง จานวนหนึ่งคน
ผศ.เชาวลิต สมพงษ์เจริญ
ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
ประจา ซึ่งคัดเลือกกันเอง จานวนหนึ่งคน
ดร.คมศร วงษ์รักษา
ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งคัดเลือกกันเอง จานวนสองคน
นายประพันธ์ มนทการติวงศ์ ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งคัดเลือกกันเอง จานวนสองคน
นายพูนชัย คทาวัชรกุล
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
นางสุพัตรา หมายเกื้อ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวพัชรพรรณ หทัยโชติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๕.๑.๓ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการจัดหารายได้และผลประโยชน์แทนตาแหน่งที่ว่าง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รองอธิการบดี ชี้แจงรายละเอียดว่า
ตามที่ม หาวิท ยาลัย ได้มีคาสั ่ง ที่ ๑๐๘๙/๒๕๖๑ แต่ง ตั้ง คณะกรรมการจัด หารายได้แ ละผลประโยชน์
(แทนตาแหน่งที่ว่าง) นั้น เนื่องจาก อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น กรรมการจัดหารายได้และผลประโยชน์ ผู้แทน
ผู้บริหารเสียชีวิต เพื่อให้การดาเนินงานของคณะกรรมการจัดหารายได้และผลประโยชน์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ตามข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การจัดหารายได้และผลประโยชน์จาก
ทรั พ ย์ สิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. ๒๕๔๙ ก าหนด “ให้ มี ค ณะกรรมการจั ด หารายได้ แ ละผลประโยชน์
ประกอบด้วย อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเป็นประธาน และกรรมการจากผู้แทนผู้บริหาร
ผู้แทนคณาจารย์ หรือบุคลากรอื่นของมหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย อีกจานวนหนึ่ง
ตามที่ อ ธิ ก ารบดี แ ต่ ง ตั้ ง โดยความเห็ น ชอบของสภามหาวิ ท ยาลั ย ” โดยได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า เป็นกรรมการจัดหารายได้และ
ผลประโยชน์ ผู้แทนผู้บริหาร แทนตาแหน่งที่ว่าง (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติ ที่ ป ระชุ ม อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย
การจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า เป็นกรรมการจัดหารายได้และผลประโยชน์ ผู้แทนผู้บริหารแทน
ตาแหน่งที่ว่าง

๒๑

๕.๑.๔ พิจารณารายงานการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รองอธิการบดี ชี้แจงรายละเอียดว่า
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ หมู่บ้ า นจอมบึ งได้ ด าเนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร์
(แผนกลยุทธ์) ของมหาวิทยาลัยครบถ้วนทุกพันธกิจ ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ
และทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงการพัฒนางานบริหารจัดการ
บัดนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์
(แผนกลยุทธ์) ของมหาวิทยาลัย โดยเปรียบเทียบผลการดาเนินงานตามแผนตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์กับค่า
เป้าหมายที่กาหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งข้อมูลผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ดังกล่าว เป็นข้อมูลที่ได้จากการ
ประเมินตามกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด (สกอ.) และเป็นข้อมูลการรายงาน
ผลต่อสานักงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว
จึงนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติ ที่ป ระชุม อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑) และ (๓) แห่ ง พระราชบัญ ญั ติ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบรายงานการประเมินผลการดาเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๕.๑.๕ พิจารณาการมอบอานาจให้บุคคลเป็นผู้รับมอบอานาจแทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง
นางสาวธิช าภรณ์ จิ นจารักษ์ นิติกร ชี้แจงรายละเอียดว่า ด้ว ยสภามหาวิทยาลั ย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้เป็นผู้ถูกฟ้องคดีในคดีปกครอง ในการดาเนินการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึงจะพิจารณามีมติมอบอานาจให้บุคคลเป็นผู้รับมอบอานาจให้พนักงานอัยการ ดาเนินการแก้ต่างคดีแทน
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และคดีที่ยังไม่ถึงที่สุด อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล ดังนี้
๑. คดีหมายเลขดาที่ บ.๒๖/๒๕๖๑ ศาลปกครองเพชรบุรี ระหว่าง นายถาวร เส้งเอียด
ผู้ฟ้องคดี กับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผู้ถูกฟ้องคดี (ประเด็นสรรหาและเลือกอธิการบดี ในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑) คดีนี้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึงได้มอบอานาจให้ อาจารย์ ดร.วินั ย ชุ่มชื่น เป็นผู้รับมอบอานาจแทน และคดีนี้สิ้ นสุ ดการแสวงหา
ข้อเท็จจริงแล้ว รอการนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกและมีคาพิพากษาต่อไป
๒. คดีหมายเลขดา บ.๓๓๗/๒๕๕๘ คดีหมายเลขแดงที่ บ. ๓๗๒/๒๕๖๑ ศาลปกครองกลาง
ระหว่าง นางสาววัลภาฯ ผู้ฟ้องคดี กับ มหาวิทยาลัยที่ ๑ สภามหาวิทยาลัยที่ ๒ คณะกรรมการจรรยาบรรณที่ ๓
ผู้ถูกฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดีฟ้องว่าคณะกรรมการจรรยาบรรณพิจารณาล่าช้าในเรื่องการสอบจรรยาบรรณตนว่า
บกพร่องในหน้าที่ ความคืบหน้าคดี จากศาลปกครองกลางพิพากษาคดีแล้ว ผู้รับมอบอานาจคดี มหาวิทยาลัย ที่ ๑
มอบพนักงานอัยการ สภามหาวิทยาลัยที่ ๒ มอบอาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น และพนักงานอัยการ คณะกรรมการ
จรรยาบรรณ ที่ ๓ มอบนายธนกฤตฯ/นางสาวรพินท์นิภาฯ

๒๒
๓. คดีหมายเลขดาที่ บ.๑๖๖/๒๕๕๗ คดีหมายเลขแดงที่ บ.๔๖๒/๒๕๖๑ ศาลปกครองกลาง
คดีหมายเลขดาที่ อบ.๗๐/๒๕๖๒ ของศาลปกครองสูงสุด ระหว่าง นายสนม ผิวงาม ผู้ฟ้องคดี กับ สภา
มหาวิทยาลัยฯ ที่ ๑ กับพวกรวม ๕ คน ผู้ถูกฟ้องที่ ๒-๕ ศาลไม่รับไว้พิจารณา) ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ยกเลิก
เพิกถอนมติสภามหาวิทยาลัยที่มีมติสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดผู้ฟ้องคดี ศาลปกครองกลางพิพากษาเมื่อ
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ว่าการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดผู้ฟ้องคดีชอบด้วยกฎหมายแล้ว อยู่ระหว่าง
อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดและอยู่ระหว่างการปฏิบัติตามคาพิพากษา /ผู้รับมอบอานาจคดี สภามหาวิทยาลัย
ที่ ๑ มอบหมายให้ ๑.อธิการบดี ๒.ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ ๓.อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น
๔. คดีหมายเลขดา ๑๕๙๙/๒๕๕๖ คดีหมายเลขแดงที่ ๘๔๕/๒๕๕๙ ศาลปกครองกลาง
คดีหมายเลขดาที่ อบ. ๑๙๖/๒๕๕๙ ของศาลปกครองสูงสุด ระหว่างดร.ถาวรฯ ผู้ฟ้องคดี กับ มหาวิทยาลัย ที่
๑ นายกสภามหาวิทยาลัยที่ ๒ สภามหาวิทยาลัยที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดี ฟ้องขอให้เพิกถอนการสรรหาคณบดีคณะครุ
ศาสตร์ที่ไม่ชอบ (ผศ.สมบูรณ์ ลิขิตยิ่งวรา) ศาลปกครองกลางพิพากษายกฟ้อง ความคืบหน้าคดี สิ้นสุดการ
แสวงหาข้อเท็จจริงของศาลปกครองสูงสุด เมื่ อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ อยู่ระหว่างอุทธรณ์ต่อศาลปกครอง
สูงสุด/ผู้ รับมอบอานาจคดี มหาวิทยาลัยที่ ๑ นายกสภามหาวิทยาลัยที่ ๒ มอบพนักงานอัยการ ส่วนสภา
มหาวิทยาลัยที่ ๓ มอบ ผศ.สนิท ชุนดี และพนักงานอัยการ
๕. คดีหมายเลขดา ๒๒๕๓/๒๕๕๖ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๙๐๐/๒๕๖๐ ศาลปกครองกลาง
ระหว่างนางภัทราฯ ผู้ฟ้องคดี กับ อธิการบดีที่ ๑ สภามหาวิทยาลัยที่ ๒ มหาวิทยาลัย ที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดี
ฟ้องคาสั่ ง ปลดออกไม่ช อบศาลปกครองกลางพิ พากษายกฟ้อง อยู่ ระหว่างอุทธรณ์ต่อ ศาลปกครองสู งสุ ด
คดีหมายเลขดาที่ อบ. ๔๗๒/๒๕๖๐/ผู้รับมอบอานาจคดี อธิการบดีที่ ๑ มหาวิทยาลัยที่ ๓ มอบพนักงานอัยการ
ส่วนสภามหาวิทยาลัยที่ ๒ มอบอาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น
๖. คดี หมายเลขด า ๒/๒๕๕๙ คดีหมายเลขแดงที่ ๓๓/๒๕๖๐ ศาลปกครองเพชรบุรี
ระหว่าง นายจรัสฯ ผู้ฟ้องคดี กับ สภามหาวิทยาลัย ผู้ถูกฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดีฟ้องการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
ที่เลือกนายแพทย์ยงยุทธฯ ว่าไม่ชอบ ศาลปกครองกลางพิพากษายกฟ้อง อยู่ระหว่างอุทธรณ์ต่อ ศาลปกครอง
สูงสุด คดีหมายเลขดาที่ อบ. ๕๑/๒๕๖๑ /ผู้รับมอบอานาจคดี อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น และพนักงานอัยการ
๗. คดีหมายเลขดา ๒๗๔/๒๕๕๗ คดีหมายเลขแดงที่ ๒๙๘/๒๕๕๙ ศาลปกครองกลาง
ระหว่าง นายถาวรฯ ผู้ ฟ้องคดี กับ มหาวิทยาลั ยที่ ๑ นายกสภามหาวิทยาลั ย ที่ ๒ เลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาที่ ๓ สภามหาวิทยาลัย ที่ ๔ ผู้ถูกฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดีฟ้องการสรรหาอธิการบดีที่เลือก ผศ.ดร.
ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช ว่าไม่ชอบ ศาลปกครองกลางพิพากษา ยกฟ้อง อยู่ระหว่างอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด
คดีหมายเลขดาที่ อบ ๙๔/๒๕๕๙/ผู้รับมอบอานาจคดี มหาวิทยาลัยที่ ๑ มอบพนักงานอัยการ สภามหาวิทยาลัย
ที่ ๔ มอบ ผศ.สนิท ชุนดี และพนักงานอัยการ
๘. คดี ห มายเลขด าที่ บ.๒๔/๒๕๕๙ คดีหมายเลขแดงที่ บ.๓๕/๒๕๖๐ ศาลปกครอง
เพชรบุรี คดีหมายเลขดาที่ อบ. ๙๖/๒๕๖๐ ของศาลปกครองสูงสุด คดีระหว่าง นายถาวร เส้งเอียด ผู้ฟ้องคดี
กับ สภามหาวิทยาลั ย ราชภัฏหมู่บ้ านจอมบึง ผู้ ถูกฟ้องคดี (ประเด็นผู้ ฟ้องคดีไม่พอใจในคาวินิจฉัยที่มีมติ
ยกคาร้องทุกข์ของผู้ถูกฟ้องคดี ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘) คดีนี้สภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้มอบอานาจให้ อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น เป็นผู้รับมอบอานาจแทน และ
คดีนี้ ศาลปกครองเพชรบุรีพิพากษาแล้ว ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์อยู่ระหว่างที่ศาลปกครองสูงสุดพิจารณา

๒๓

๙. คดี หมายเลขด าที่ บ.๘/๒๕๕๙ เป็นคดี หมายเลขแดงที่ บ.๓๔/๒๕๖๐ ศาลปกครอง
เพชรบุรี คดีหมายเลขดาที่ อบ. ๑๐๒/๒๕๖๑ ศาลปกครองสูงสุด ระหว่าง นายสุทิน สนองผัน ผู้ฟ้องคดี
กับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผู้ถูกฟ้องคดี (ประเด็นสรรหาและเลือ กผู้อานวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙) คดีนี้ สภามหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง ได้ ม อบอ านาจให้ อาจารย์ ดร.วิ นั ย ชุ่ ม ชื่ น เป็ น ผู้ รั บ มอบอ านาจแทน และคดี นี้
ศาลปกครองเพชรบุรีพิพากษา ยกฟ้องแล้ว ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ อยู่ระหว่างที่ศาลปกครองสูงสุดพิจารณา
๑๐. คดีหมายเลขดาที่ ๘๔๔/๒๕๕๖ เป็นคดีหมายเลขแดงที่ ๑๔๕๕/๒๕๕๘ ศาลปกครองกลาง
คดีหมายเลขดาที่ อบ. ๑๖๙/๕๘ ศาลปกครองสูงสุด ระหว่าง นายสุดจิต หมั่นตะคุ กับพวกรวม ๒ คน
ผู้ฟ้องคดี กับ มหาวิทยาลัย ราชภั ฏหมู่บ้านจอมบึง กับพวกรวม ๔ คน ผู้ถูกฟ้องคดี (ประเด็นให้ เพิกถอน
การสรรหาและเลื อกผู้ ช่วยศาสตราจารย์ สมบู รณ์ ลิ ขิตยิ่งวรา ให้ ดารงตาแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ และเลื อก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจารณ์ สงกรานต์ ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่มีมติเลือก) คดีนี้สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้มอบอานาจให้ อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น เป็นผู้รับมอบอานาจแทน
และคดีนี้ศาลปกครองกลางได้มีคาพิพากษาให้เพิกถอนมติแล้ว อยู่ระหว่างที่ศาลปกครองสูงสุดพิจารณา
๑๑. คดีหมายเลขดาที่ บ.๑๗/๒๕๖๐ เป็นคดีหมายเลขแดงที่ บ.๖/๒๕๖๒ ศาลปกครอง
เพชรบุรี คดี หมายเลขด าที่ อบ. ๑๐๖/๒๕๖๒ ของศาลปกครองสูงสุด ระหว่างนายสุ รีย์ หรือจินตภาส์
พันธ์รักษ์ หรือพันธ์พิรักษ์ กับพวกรวม ๓ คน ผู้ฟ้องคดี กับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผู้ถูกฟ้อง
ประเด็ น ขอให้ เพิ กถอนมติ ส ภามหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ หมู่ บ้ านจอมบึ งในการประชุ มเมื่ อวั นที่ ๓๐ มี นาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ ในส่วนของการเลือกและรับรองคณบดีคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คดีนี้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้มอบอานาจให้ อาจารย์ ดร.วินัย
ชุ่มชื่น เป็นผู้รับมอบอานาจแทน
การนี้ ผู้ รั บ มอบอานาจ ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ส นิท ชุนดี ได้ล าออกจากการเป็นกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น ตาแหน่งรองอธิการบดี ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๑๐
เมษายน ๒๕๖๒ ทาให้การรับมอบอานาจได้สิ้นสุดลง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๘๒๖
วรรคแรก และวรรคสอง กาหนดว่า “อันสัญญาตัวแทนย่อมระงับสิ้นไปด้วย ตัวการถอนตัวแทน หรือ ด้วย
ตัวแทนบอกเลิกเป็นตัวแทน
อนึ่ ง สั ญ ญาตั ว แทนย่ อ มระงั บ สิ้ น ไป เมื่ อ คู่ สั ญ ญาฝ่ า ยใดฝ่ า ยหนึ่ ง ตาย หรื อ ตกเป็ น ผู้ ไ ร้
ความสามารถ หรือล้มละลาย เว้นแต่จะปรากฏว่าขัดกับข้อสัญญาหรือสภาพแห่งกิจการนั้น”
ดังนั้ น เพื่อให้ การดาเนินคดีและการประสานงานคดี แทนสภามหาวิทยาลัยราชภั ฏ หมู่บ้าน
จอมบึงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงพิจารณา มอบอานาจ
ให้บุคคลเป็นผู้รับมอบอานาจแทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และให้ผู้รับมอบอานาจมีอานาจ
มอบอานาจช่วงให้พนักงานอัยการและผู้ประสานคดีไปดาเนินคดีแทน จนกว่าคดีจะถึงที่สุด
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

๒๔
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติมอบอานาจให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นผู้รับมอบ
อานาจแทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และให้มีอานาจมอบอานาจช่วงให้พนักงานอัยการและ
ผู้ประสานคดีไปดาเนินคดีแทน จนกว่าคดีจะถึงที่สุด ในคดีดังต่อไปนี้
๑) คดีหมายเลขดาที่ บ.๒๖/๒๕๖๑ ของศาลปกครองเพชรบุรี
๒) คดีหมายเลขดาที่ บ.๓๓๗/๒๕๕๘ คดีหมายเลขแดงที่ บ.๓๗๒/๒๕๖๑ ของศาลปกครองกลาง
๓) คดีหมายเลขดาที่ บ.๑๖๖/๒๕๕๗ คดีหมายเลขแดงที่ บ.๔๖๒/๒๕๖๑ ของศาลปกครองกลาง
และคดีหมายเลขดาที่ อบ.๗๐/๒๕๖๒ ของศาลปกครองสูงสุด
๔) คดีหมายเลขดาที่ ๑๕๙๙/๒๕๕๖ คดีหมายเลขแดงที่ ๘๔๕/๒๕๕๙ ของศาลปกครองกลาง
และคดีหมายเลขดาที่ อบ. ๑๙๖/๒๕๕๙ ของศาลปกครองสูงสุด
๕) คดีหมายเลขดาที่ ๒๒๕๓/๒๕๕๖ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๙๐๐/๒๕๖๐ ของศาลปกครองกลาง
และ คดีหมายเลขดาที่ อบ.๔๗๒/๒๕๖๐
๖) คดีหมายเลขดาที่ ๒/๒๕๕๙ คดีหมายเลขแดงที่ ๓๓/๒๕๖๐ ของศาลปกครองเพชรบุรี
และคดีหมายเลขดาที่ อบ.๕๑/๒๕๖๑ ของศาลปกครองสูงสุด
๗) คดีหมายเลขดาที่ ๒๗๔/๒๕๕๗ คดีหมายเลขแดงที่ ๒๙๘/๒๕๕๙ ของศาลปกครองกลาง
และคดีหมายเลขดาที่ ๙๔/๒๕๕๙ ของศาลปกครองสูงสุด
๘) คดีหมายเลขดาที่ บ.๒๔/๒๕๕๙ คดีหมายเลขแดงที่ บ. ๓๕/๒๕๖๐ ของศาลปกครอง
เพชรบุรี และคดีหมายเลขดาที่ อบ. ๙๖/๒๕๖๐ ของศาลปกครองสูงสุด
๙) คดีหมายเลขดาที่ บ. ๘/๒๕๕๙ เป็นคดีหมายเลขแดงที่ บ. ๓๔/๒๕๖๐ ของศาลปกครอง
เพชรบุรี และคดีหมายเลขดาที่ อบ. ๑๐๒/๒๕๖๑ ของศาลปกครองสูงสุด
๑๐) คดีห มายเลขดาที่ ๘๔๔/๒๕๕๖ เป็นคดีห มายเลขแดงที่ ๑๔๕๕/๒๕๕๘ ของศาล
ปกครองกลาง และคดีหมายเลขดาที่ อบ. ๑๖๙/๒๕๕๘ ของศาลปกครองสูงสุด
๑๑) คดี ห มายเลขดาที่ บ. ๑๗/๒๕๖๐ เป็ นคดี ห มายเลขแดงที่ บ. ๖/๒๕๖๒ ของศาล
ปกครองเพชรบุรี และคดีหมายเลขดาที่ อบ. ๑๐๖/๒๕๖๒ ของศาลปกครองสูงสุด
๕.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
๕.๒.๑ พิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ อรรถพล อุส ายพั นธ์ ชี้ แจงรายละเอี ยดว่า มหาวิ ท ยาลั ย ได้
ดาเนินการเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) จานวน ๒ ราย คือ
นางสาวปุณย์จรีย์ สรสีสม และนายสาราญ สุขแสวง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ ในประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบั บ ที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยผ่ านความเห็ นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ง
ทางวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และสภาวิชาการ

๒๕
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงขอนาเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๙) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติกาหนดตาแหน่งเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
๑) กาหนดตาแหน่งเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง นางสาวปุณย์จรีย์ สรสีสม ตาแหน่งอาจารย์ให้
ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๒) กาหนดตาแหน่งเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง นายสาราญ สุขแสวง ตาแหน่งอาจารย์ให้ดารง
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาครุศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๖.๑ รายงานทางการเงิน ไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒ (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๓๑ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รองอธิการบดี ชี้แจงรายละเอียดว่า ตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง มีว งเงินเพื่อการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการ สองส่วน คือส่วนแรก มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณแผ่นดิน
จานวน ๓๑๒,๙๑๗,๖๐๐.๐๐ บาท ส่วนที่สอง เป็นเงินนอกงบประมารหรือเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมา
จากร้ อยละ ๘๐ ของการประมาณการรายรับ ซึ่งส่ ว นใหญ่เป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งภาคปกติและ
ภาคพิเศษ และอื่น ๆ จานวน ๙๖,๕๕๐,๗๐๐.๐๐ บาท รวมสองส่วน มหาวิทยาลัยมีวงเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จานวน ๔๐๙,๔๖๘,๓๐๐.๐๐ บาท
การนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดทารายงานทางการเงิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๑
มีนาคม ๒๕๖๒) จาแนกตามแหล่งเงิน ดังนี้
แหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน
ช่วงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ มีการเบิกจ่ายในแต่ละรายการตามวงเงินที่ได้รับ
รอบ ๖ เดือน ดังนี้
รายการ

งบประมาณที่ได้รับ

งบบุคลากร
๕๗,๙๘๓,๗๐๐.๐๐
งบดาเนินงาน
๒๑,๑๐๗,๒๐๐.๐๐
งบลงทุน
๗๘,๖๗๔,๕๐๐.๐๐
งบเงินอุดหนุน ๑๒๒,๒๕๑,๖๐๐.๐๐
งบรายจ่ายอื่น ๓๒,๙๐๐,๖๐๐.๐๐
รวมทุกงบ
๓๑๒,๙๑๗,๖๐๐.๐๐

จานวนที่เบิกจ่ายในแต่ละรายการ คิดเทียบร้อยละของงบทั้งหมด
( บาท )
ร้อยละ
งบเริ่มต้น
เบิกจ่าย
๓๑,๕๔๒,๘๔๔.๕๑ ๕๔.๔๐
๑๘.๕๓
๑๐.๐๘
๑๐,๗๒๙,๙๐๕.๑๗ ๕๐.๘๔
๖.๗๕
๓.๔๓
๑,๖๙๔,๔๒๗.๓๓ ๒.๑๕
๒๕.๑๔
๐.๕๔
๖๑,๑๘๐,๔๐๐.๕๙ ๕๐.๐๔
๓๙.๐๗
๑๙.๕๕
๕,๖๓๖,๒๖๐.๑๗ ๑๗.๑๓
๑๐.๕๑
๑.๘๐
๑๑๐,๗๘๓,๘๓๗.๗๗ ๓๕.๔๐
๑๐๐.๐๐
๓๕.๔๐

๒๖
แหล่งเงินนอกงบประมาณหรือเงินรายได้
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ มีรายการรับจริงและเบิกจ่าย รอบ ๖ เดือน ดังนี้
รายรับจริงเทียบกับประมาณการ
ประมาณการรายรั
ประมาณการรายรับบประจ
ประจาปี
าปีงงบประมาณ
บประมาณ พ.ศ.
พ.ศ.2562
2562

จจานวน
านวน
(คน)
(คน)

1.1. รวมรายได้
รวมรายได้มมหาวิ
หาวิททยาลั
ยาลัยยฯฯ และศู
และศูนนย์ย์ใในเมื
นเมือองราชบุ
งราชบุรรี ี
1.1
1.1 รวมรายได้
รวมรายได้คค่า่าธรรมเนี
ธรรมเนียยมการศึ
มการศึกกษา
ษา

งบประมาณ
งบประมาณ (บาท)
(บาท)

รายรั
รายรับบจริ
จริงง

ร้ร้ออยละ
ยละ

92,942,100.00
92,942,100.00
73,803,600.00
73,803,600.00

60,028,145.38
60,028,145.38
48,720,179.00
48,720,179.00

64.59
64.59
66.01
66.01

4,745
4,745

67,740,000.00
67,740,000.00

44,176,819.00
44,176,819.00

65.22
65.22

125
125
1,251
1,251

1,375,000.00
1,375,000.00
1,251,000.00
1,251,000.00

555,580.00
555,580.00
1,282,000.00
1,282,000.00

40.41
40.41
102.48
102.48

699
699

3,437,600.00
3,437,600.00
7,808,500.00
7,808,500.00

2,705,780.00
2,705,780.00
4,779,116.38
4,779,116.38

78.71
78.71
61.20
61.20

-- รายได้
รายได้จจากการให้
ากการให้บบริริกการวิ
ารวิชชาการ
าการ
-- รายได้
รายได้จจากดอกเบี
ากดอกเบี้ย้ยธนาคาร
ธนาคาร

500,000.00
500,000.00
2,500,000.00
2,500,000.00

-889,838.94
889,838.94

-35.59
35.59

-- รายได้
รายได้จจากค่
ากค่าาธรรมเนี
ธรรมเนียยมการสมั
มการสมัคครนั
รนักกศึศึกกษา
ษา
-- รายได้
รายได้ออนื่ นื่ (ค่(ค่าาปรั
ปรับบ ค่ค่าาขายแบบ)
ขายแบบ)

384,000.00
384,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00

400,800.00
400,800.00
858,965.24
858,965.24

104.38
104.38
85.90
85.90

1,237,512.20
1,237,512.20

--

3,424,500.00
3,424,500.00

1,392,000.00
1,392,000.00

40.65
40.65

308
308

11,330,000.00
11,330,000.00

6,528,850.00
6,528,850.00

57.62
57.62

308
308

11,330,000.00
11,330,000.00

6,528,850.00
6,528,850.00

57.62
57.62

92,942,100.00
92,942,100.00

60,028,145.38
60,028,145.38

64.59
64.59

18,588,400.00
18,588,400.00

12,005,629.08
12,005,629.08

64.59
64.59

74,353,700.00
74,353,700.00

48,022,516.30
48,022,516.30

64.59
64.59

-- รายได้
รายได้จจากค่
ากค่าาธรรมเนี
ธรรมเนียยมการศึ
มการศึกกษาภาคปกติ
ษาภาคปกติ
(ระดั
(ระดับบปริ
ปริญญญาตรี
ญาตรี))
-- รายได้
รายได้โโรงเรี
รงเรียยนสาธิ
นสาธิตตอนุ
อนุบบาลทานตะวั
าลทานตะวันน
-- รายได้
รายได้จจากค่
ากค่าาธรรมเนี
ธรรมเนียยมแรกเข้
มแรกเข้าา
-- รายได้
รายได้จจากค่
ากค่าาบบารุารุงงหอพั
หอพักก
1.2
1.2 รวมรายได้
รวมรายได้นนอกเหนื
อกเหนืออจากค่
จากค่าาธรรมเนี
ธรรมเนียยมการศึ
มการศึกกษา
ษา

-- รายได้
รายได้จจากการปรั
ากการปรับบปรุ
ปรุงงบับัญญชีชีปปกี กี อ่ อ่ นน
-- รายได้
รายได้คคา่ า่ บบารุารุงงอาคารสถานที
อาคารสถานที่จ่จากการจั
ากการจัดด
การศึ
การศึกกษาภาคพิ
ษาภาคพิเเศษ
ศษ
1.3
1.3 รายได้
รายได้จจากโรงเรี
ากโรงเรียยนสาธิ
นสาธิตตมหาวิ
มหาวิททยาลั
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏฏ
หมู
หมู่บ่บา้ า้ นจอมบึ
นจอมบึงง
-- รายได้
รายได้จจากค่
ากค่าาบบารุารุงงการศึ
การศึกกษา
ษา ระดั
ระดับบมัมัธธยมศึ
ยมศึกกษาตอนต้
ษาตอนต้นน-ตอนปลาย
ตอนปลาย
รวมประมาณการรายรั
รวมประมาณการรายรับบทัทัง้ ง้ สิสิ้น้น

--

หัหักก ตามข้
ตามข้ออบับังงคัคับบว่ว่าาด้ด้ววยการบริ
ยการบริหหารการเงิ
ารการเงินน พ.ศ.
พ.ศ. 2548
2548
หมวด
หมวด22 (( ร้ร้ออยละ
ยละ 20)
20)
คงเหลื
คงเหลืออจัจัดดสรรเป็
สรรเป็นนงบประมาณรายจ่
งบประมาณรายจ่าายเงิ
ยเงินนรายได้
รายได้
ประจ
ประจาปี
าปีงงบประมาณ
บประมาณ2562
2562

รายงานเบิกจ่ายประเภทเงินรายได้ รอบ ๖ เดือน
วงเงินงบประมาณ
เบิกจ่าย ๒ ไตรมาส
คงเหลือ
(เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๔๓.๘๖)

๗๔,๓๕๓,๗๐๐.๐๐ บาท
๓๒,๖๐๘,๐๗๕.๘๒ บาท
๔๑,๗๔๕,๖๒๔.๑๘ บาท

หมายเหตุ
หมายเหตุ

๒๗

การประมาณการรายรับ โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประมาณการรายรับ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จานวน
รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาภาคพิเศษ
ระดับปริญญาตรี
หัก ตามข้อบังคับว่าด้วยการบริหารการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๘
หมวด ๒ (ร้อยละ ๒๐)
คงเหลือจัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของ
โครงการฯ

๗๖๑

งบประมาณ
(บาท)

รายรับจริง

ร้อยละ หมายเหตุ

๑๔,๗๑๗,๕๐๐.๐๐ ๖,๘๗๓,๗๘๐.๐๐ ๔๖.๗๐
๒,๙๔๓,๕๐๐.๐๐ ๑,๓๗๔,๗๕๖.๐๐ ๔๖.๗๐
๑๑,๗๗๔,๐๐๐.๐๐ ๕,๔๙๙,๐๒๔.๐๐ ๔๖.๗๐

รายงานเบิกจ่ายประเภทเงินรายได้ (โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี) รอบ ๖ เดือน
วงเงินงบประมาณ
๑๑,๗๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท
เบิกจ่าย ๒ ไตรมาส
๓,๘๒๙,๒๙๓.๐๕ บาท
คงเหลือ
๗,๙๔๔,๗๐๖.๙๕ บาท
(เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๓๒.๕๒)
การประมาณการรายรับ บัณฑิตวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประมาณการรายรับ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. รายได้จากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (หลังหัก
ความคลาดเคลื่ อน)
- รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
- รายได้จากค่ารักษาสภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

จานวน

งบประมาณ (บาท)

(คน)

5,628,750.00

1,663,050.00

29.55

78

5,400,000.00

1,740,300.00

32.23

120

525,000.00

219,000.00

41.71

296,250.00

296,250.00

100.00

180

6,300,000.00

816,050.00

12.95

180

6,300,000.00

5
- รายได้คา่ ธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
- รายได้คา่ ธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (รุ่น 18-19)
รวมประมาณการรายรับบัณฑิตวิทยาลัย (1+2)
หัก ตามข้อบังคับว่าด้วยการบริหารการเงิ น พ.ศ. 2548
หมวด 2 ( ร้อยละ 20)
คงเหลือจัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของ
บัณฑิตวิทยาลัย

ร้อยละ

198

หัก ความคลาดเคลื่อนจากการประมาณการรายรับ ร้อยละ
2. รายได้จากนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

รายรับจริง

-

-

-

816,050.00

-

11,928,750.00

2,479,100.00

20.78

2,385,750.00

495,820.00

20.78

9,543,000.00

1,983,280.00

20.78

หมายเหตุ

๒๘

รายงานเบิกจ่ายประเภทเงินรายได้ (บัณฑิตวิทยาลัย) รอบ ๖ เดือน
วงเงินงบประมาณ
๙,๕๔๓,๐๐๐.๐๐ บาท
เบิกจ่าย ๒ ไตรมาส
๑,๒๖๕,๙๖๔.๕๐ บาท
คงเหลือ
๘,๒๗๗,๐๓๕.๕๐ บาท
(เบิกจ่ายคิดเป็นร้อย๑๓.๒๗)
การประมาณการรายรับ งานจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประมาณการรายรับ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายได้จากงานจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย

จานวน

งบประมาณ (บาท)

4 โครงการ

หัก ตามข้อบังคับว่าด้วยการบริหารการเงิ น พ.ศ. 2548
หมวด 2 ( ร้อยละ 20)
คงเหลือจัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของ
งานจัดหารายได้ฯ

รายรับจริง

ร้อยละ

1,100,000.00

-

-

220,000.00

-

-

880,000.00

-

-

หมายเหตุ

รายงานเบิกจ่ายประเภทเงินรายได้ (งานจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย) รอบ ๖ เดือน
วงเงินงบประมาณ
๘๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เบิกจ่าย ๒ ไตรมาส
บาท
คงเหลือ
๘๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท
(เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๐)
รวมประมาณการรายรับ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รวมประมาณการรายรับ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รวมทัง้ สิ้น (1+2+3+4)
หัก ตามข้อบังคับว่าด้วยการบริหารการเงิ น พ.ศ. 2548

จานวน

งบประมาณ (บาท)

รายรับจริง

ร้อยละ

120,688,350.00

69,381,025.38

57.49

24,137,650.00

13,876,205.08

57.49

96,550,700.00

55,504,820.30

57.49

หมายเหตุ

หมวด 2 ( ร้อยละ 20)
คงเหลือจัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยฯ

รายงานเบิกจ่ายประเภทเงินรายได้ทุกประเภท (รอบ ๖ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)
วงเงินงบประมาณ
๙๖,๕๕๐,๗๐๐.๐๐ บาท
เบิกจ่าย ๒ ไตรมาส
๓๗,๗๐๓,๓๓๓.๓๗ บาท
คงเหลือ
๕๘,๘๔๗,๓๖๖.๖๓ บาท
(เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๓๙.๐๕)

๒๙
รายงานผลการเบิกจ่ายประเภทเงินอื่นๆ ไตรมาสที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)
๑. เงินรายได้สะสม (เงินคงคลัง) (งบบริหารงานตามภารกิจ)
วงเงินงบประมาณ
เบิกจ่าย ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒
คงเหลือ
(เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๕๐.๓๑)

๑๘,๖๐๐,๙๐๐.๐๐
๙,๓๕๘,๔๑๑.๐๖
๙,๒๔๒,๔๘๘.๙๔

บาท
บาท
บาท

๒. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (รายได้) (ติดตั้งวางท่อประปาภายในมหาวิทยาลัยฯ)
วงเงินงบประมาณ
๒,๒๐๑,๕๐๐.๐๐
บาท
เบิกจ่าย ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒
บาท
คงเหลือ
๒,๒๐๑,๕๐๐.๐๐
บาท
(เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๐ )
๓. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายได้) (บริหารงานตามภารกิจ)
วงเงินงบประมาณ
๒,๖๔๐,๓๒๙.๗๐
เบิกจ่าย ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒
๑,๓๙๑,๙๐๒.๘๐
คงเหลือ
๑,๒๔๘,๔๒๖.๙๐
(เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๕๒.๗๒ )

บาท
บาท
บาท

๔. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เงินรายได้สะสม) (สารวจ/จัดทาแผนแม่บทฯ และ
ปรับปรุงห้องทรัพย์คิรี)
วงเงินงบประมาณ
๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
บาท
เบิกจ่าย ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒
๒๗๖,๐๐๐.๐๐
บาท
คงเหลือ
๗๒๔,๐๐๐.๐๐
บาท
(เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๒๗.๖๐)
๕. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (บัณฑิตวิทยาลัย) (จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)
วงเงินงบประมาณ
๑,๔๗๒,๗๒๘.๐๐
บาท
เบิกจ่าย ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒
๒๐๗,๗๕๐.๐๐
บาท
คงเหลือ
๑,๒๖๔,๙๗๘.๐๐
บาท
(เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๑๔.๑๑)
๖. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (บัณฑิตวิทยาลัย) (จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)
วงเงินงบประมาณ
๒,๑๓๕,๕๖๑.๐๐
บาท
เบิกจ่าย ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒
๘๗๒,๖๘๙.๐๐
บาท
คงเหลือ
๑,๒๖๒,๘๗๒.๐๐
บาท
(เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๔๐.๘๖)

๓๐

๗. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ) (บริหารงานตามภารกิจ)
วงเงินงบประมาณ
๙๑๕,๖๑๐.๐๐
บาท
เบิกจ่าย ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒
๔๕๒,๗๐๐.๐๐
บาท
คงเหลือ
๔๖๒,๙๑๐.๐๐
บาท
(เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๔๙.๔๔)
๘. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เงินรายได้สะสม) (พัฒนาศูนย์ภาษาฯ)
วงเงินงบประมาณ
๖,๙๑๗,๐๐๐.๐๐
เบิกจ่าย ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒
๔,๗๗๐,๐๐๐.๐๐
คงเหลือ
๒,๑๔๗,๐๐๐.๐๐
(เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๖๘.๙๖)

บาท
บาท
บาท

ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ โรงเรียนสาธิต แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๓๐ น.
นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค์

ผู้บันทึกและผู้พิมพ์
ผู้บันทึกและผู้พิมพ์
ผู้บันทึกและตรวจรายงาน
ผู้ตรวจทานรายงาน

