๑
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ า้ นจอมบึง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙
วันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมลิขิต ๑ โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสติ กรุงเทพมหานคร
รายนามผู้เข้าประชุม
๑. ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
๓. ดร.กาพล วันทา
๔. ดร.คมศร วงษ์รักษา
๕. นายประพันธ์ มนทการติวงศ์
๖. ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
๗. นายเรืองชัย เนตรปฐมพร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธาน
อธิการบดี
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
กรรมการ
มหาวิทยาลัย
๘. อาจารย์จินตนา กล้ายประยงค์
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
แทนประธานสภาคณาจารย์และ
กรรมการ
ข้าราชการ
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์
กรรมการจากผู้บริหาร
กรรมการ
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม
กรรมการจากผู้บริหาร
กรรมการ
๑๑. อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชืน่
กรรมการจากผู้บริหาร
กรรมการ
๑๒. อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง
กรรมการจากผู้บริหาร
กรรมการ
๑๓. อาจารย์ ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการ
๑๔. อาจารย์ ดร.นาวิน คงรักษา
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการ
๑๕. อาจารย์ ดร.บุรินทร์ นรินทร์
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการ
๑๖. อาจารย์ ดร.สุดจิต หมั่นตะคุ
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการ
๑๗. อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข
รองอธิการบดี
เลขานุการ
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค์ ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๙. นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ ไป
ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๐. นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ ไป
ผู้ช่วยเลขานุการ
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
รองอธิการบดี
๒. อาจารย์ประไพร จันทะบัณฑิต
ผู้ช่วยอธิการบดี
๓. อาจารย์รวย ตั้งมุททาภัทรกุล
ผู้อานวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและ
การแพทย์แผนไทย

๒
๔. อาจารย์ ดร.นพดล อ่าดี
๕. อาจารย์ ดร.พรศักดิ์ สุจริตรักษ์
๖. นางสาวนันท์นภัส มีถาวร
๗. นายวุฒิกร ไชยพันธ์
๘. ว่าที่ร้อยตรีไพศาล จันทร์เจริญ
๙. นางสาวนุธิดา ลายคล้ายดอก

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์คณะครุศาสตร์
นักตรวจสอบภายใน
นิติกร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ ไป

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.
อาจารย์ ดร.อาคม เจริ ญ สุ ข แจ้งว่า ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ส นิท ชุ นดี อุ ปนายกสภามหาวิทยาลัย
ลาการประชุมสภามหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๗ ระบุว่า “ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยและอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ไม่อาจมาประชุมได้ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม” และที่ประชุมได้มีมติเลือก ดร.ชลทิตย์
เอี่ยมสาอางค์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทาหน้าที่ประธานที่ประชุม
วาระที่ ๑ เรือ่ งแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
๑.๑ เรือ่ งแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากประธาน
ไม่มี
๑.๒ เรือ่ งแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากอธิการบดี
๑) เมื่อ วั นที่ ๗ ธั น วาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่บ้ านจอมบึง ได้จั ด พิ ธี ถวาย
คาปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวโรกาส
เสด็จ ขึ้น ทรงราชย์สืบ สัน ตติว งศ์ ณ ห้อ งประชุม สุพ จน์ มิเ ถาวัล ย์ โดยมี ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ
พวงสุวรรณ ทาหน้าที่แทนอุปนายกสภามหาวิทยาลัยในการนาถวายคาปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
๒) เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นางสาว
นุชนาถ ด้วงสงฆ์ ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช.จังหวัดราชบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน อาจารย์ บุคลากร และนักเรียน
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมจัดพิธีปลูกต้นไม้มงคล ๘๙ ต้น เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)
จังหวัดราชบุรี ภายใต้แนวคิด “สุจริตตามรอยพ่อ ขอทาดีเพื่อแผ่นดิน ณ ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง

๓
๓) วันที่ ๑๔ – ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยจะจัดงานจอมบึงมาราธอน ครั้งที่ ๓๒ ซึ่ง
ปัจจุบันงานจอมบึงมาราธอนได้รับการยกย่องให้เป็นสนามวิ่งมาราธอนอันดับหนึ่งของประเทศไทย และใน
ปี ๒๕๖๐ นี้จะมีนักวิ่งลงแข่งขันวิ่งมาราธอน ๔๒.๑๙๕ กิโลเมตร กว่า ๕,๐๐๐ คน โดยรวมทุกประเภทจะมีนักวิ่ง
ประมาณ ๑๓,๐๐๐ คน ซึ่งในวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาจะเสด็จเป็น
การส่วนพระองค์ เพื่อมาร่วมวิ่งมาราธอน ๔๒.๑๙๕ กิโลเมตรด้วย
๔) ในวโรกาสที่จะขึ้นปีใหม่ มหาวิทยาลัยขอพรจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และ
มีข้าวสารจากชาวนาในจังหวัดราชบุรีมอบให้ท่าน
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๓ เรือ่ งแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากกรรมการ
นายเรื อ งชั ย เนตรปฐมพร ประธานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย แจ้ ง ว่ า
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้จัดทารายงานการดาเนินงานประจาปี พ.ศ.
๒๕๕๘ – พ.ศ. ๒๕๕๙ และมอบให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยได้ดาเนินงานตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๔ เรือ่ งแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากเลขานุการ
ไม่มี
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครัง้ ที่ ๑๑/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ประธานขอให้ ที่ ป ระชุ ม ตรวจสอบรายงานการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ โดยมีการแก้ไขหน้า ๘ ตัดรายนามผู้เข้าประชุม “๑๖. อาจารย์ ดร.บุรินทร์
นรินทร์ กรรมการจากคณาจารย์ประจา กรรมการ” ออก เนื่องจากได้ลาการประชุม
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี

๔
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วง
๔.๑ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วงจากสภาวิชาการ
๔.๑.๑ พิจารณาอนุมัติปริญญาภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชี้แจง
รายละเอี ยดว่า ในภาคเรี ยนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีนักศึกษาส าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท จานวน
๑๘ คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จานวน ๔ คน และระดับปริญญาตรี จานวน ๑๙๙ คน ซึ่งคณะกรรมการ
ประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และผ่านความเห็นชอบจาก
สภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารประกอบการ
ประชุมแยกเล่ม)
มติที่ป ระชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญ ญาโท จานวน
๑๘ คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จานวน ๔ คน และระดับปริญญาตรี จานวน ๑๙๙ คน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่
๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๔.๒ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วงจากคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ
ของสภามหาวิทยาลัย
๔.๒.๑ พิจารณา ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย หลักเกณฑ์และ
วิธีการจัดสรรเงินสนับสนุนและค่าตอบแทนการตีพิมพ์และนาเสนอผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ....
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค์ ผู้ อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติให้ “นาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ว่าด้ว ย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินสนับสนุนและค่าตอบแทนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย พ.ศ. ....
ไปปรับให้เป็นระเบียบที่ครอบคลุมทั้งเรื่องผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาในเดือนธันวาคม โดยไม่ต้องเสนอที่ประชุม คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ
ของสภามหาวิทยาลัยราชภั ฏหมู่บ้านจอมบึง” ในการประชุ มครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น บั ดนี้ ม หาวิท ยาลั ย ได้ จั ด ท า ร่ า ง ระเบี ยบมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง ว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงินสนับสนุนและค่าตอบแทนการตีพิมพ์และนาเสนอผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ....
เรียบร้อยแล้ว จึงนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ ป ระชุม อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๒) แห่งพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลั ยมีมติ เ ห็ นชอบระเบียบมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ หมู่บ้า น

๕
จอมบึง ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินสนับสนุนและค่าตอบแทนการตีพิมพ์และนาเสนอผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๙
วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากอธิการบดี
๕.๑.๑ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ ดร.บุรินทร์ นรินทร์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีคาสั่งที่
๒๖/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น ตามความในข้อ ๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คณะกรรมการ
ประจาส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ ระบุ “คณะกรรมการ
ประจาส่วนราชการมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดารงตาแหน่ง
เกินสองวาระติดต่อกันมิได้ เว้นแต่กรรมการตามข้อ ๔ (๑) (๒) และ (๕)” คณะกรรมการชุดดังกล่าวจึงครบวาระ
การดารงตาแหน่งเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้การดาเนินงานของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยคณะกรรมการประจา
ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้ง
คณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
๑. ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุรารัตน์ วงศ์ศิลป์
รองผูอ้ านวยการ
๓. นายเอกชัย
สุพานิชวรภาชน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. นายเสน่ห์
โอฐกรรม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. นายธีรศักดิ์
ลิขิตวัฒนเศรษฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ
๖ นางสาวสุชาดา
ชั่งดวงจิตร์
ผู้แทนหัวหน้างาน
๗. นางสาววรรณศิริ
เกตรามฤทธิ์
ผู้แทนหัวหน้างาน
๘. นางสาวยุพดี
ฉิมอ่อง
ผู้แทนจากเจ้าหน้าที่
๙. นางสาวภคภัทร์
เพิ่มพูล
ผู้แทนจากเจ้าหน้าที่
๑๐. นางภิรมย์
โพธิคา
หัวหน้าสานักงานผูอ้ านวยการ

ประธานกรรมการ
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

๖
๕.๑.๒ พิจารณาการเพิ่มเงินเดือนของผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจารณ์ สงกรานต์ ผู้อานวยการ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุ สายพันธ์ รองอธิการบดี ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ มีมติอนุมัติเงินเดือนเริ่มต้น
ของผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจารณ์ สงกรานต์ ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ จานวน
๒๐,๐๐๐ บาท ต่อเดือน นั้น ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ใน
ระยะเวลา ๒ ปี ที่ผ่านมา ทาให้ผลการประเมินสูงขึ้นโดยลาดับจนถึงระดับดีเด่น เพื่อ ให้เ กิดความเป็น ธรรม
สาหรับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจารณ์ สงกรานต์ มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเพิ่มเงินเดือน
ให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจารณ์ สงกรานต์
บัดนี้คณะกรรมการพิจารณาการเพิ่ มเงินเดือนได้พิ จารณาการเพิ่มเงินเดือนเรี ยบร้อยแล้ว
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ข้อ ๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย เงินเดือนของผู้ดารง
ตาแหน่งบริหารที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ
การเพิ่มเงินเดือนของผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจารณ์ สงกรานต์ ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ดังนี้
๑) พิจารณาร้อยละการปรับเพิ่มเงินเดือนรายปีให้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจารณ์ สงกรานต์
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้
(๑) เพิ่มเงินเดือนรายปีร้อยละ ๘ ของฐานเงินเดือน ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยมีกาหนดเริ่มตั้งแต่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(๒) เพิ่มเงินเดือนรายปีร้อยละ ๑๐ ของฐานเงินเดือน ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยมีกาหนดเริ่มตั้งแต่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๒) พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยในการจ่ายเงินเพิ่มรายปี
๕.๑.๓ พิจารณาจานวนการรับนักศึกษาของสาขาวิชาบริหารการศึกษาเพื่อเสนอคุรุสภา
อาจารย์ ดร.พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ด้วยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) มีการรับนักศึกษามากกว่าจานวนที่กาหนดไว้ใน
แผนการรับนักศึกษา เนื่องจากมีโรงเรียนจานวนมากในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยต้องการพัฒนาบุคลากร
ในองค์การโดยการส่งครูเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และนักศึกษามีความ
เชื่อมั่นและประสงค์ที่จะเข้าเรียนในหลักสูตรดังกล่าว ประกอบกับสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มีศักยภาพ
และความพร้อมด้านการบริหารจัดการที่สามารถรับนักศึกษาเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีอาจารย์ประจาหลักสูตรจานวน
มากที่มีศักยภาพและความพร้อมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษา

๗
ด้ ว ยขณะนี้ ห ลั ก สู ต รอยู่ ร ะหว่ า งการน าเสนอคุ รุ ส ภาอั น เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการขอรั บ
ใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารของนักศึกษา และได้รับคาแนะนาว่า ให้นาเรื่องการรับนักศึกษาที่มากกว่าจานวน
ที่ได้กาหนดไว้ในแผนการรับตามเหตุผลของสาขาวิชาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็น ชอบมาประกอบ
ในการพิจารณาของคุรุสภา จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาจานวนการรับนักศึกษามากกว่า จานวน
ที่กาหนดไว้ในหลั กสู ตรครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา (หลั กสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๕)
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ ประชุม อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) และ (๑๕) แห่งพระราชบัญญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบจานวนการรับนักศึกษาของหลักสูตรครุศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) โดยมีข้อเสนอแนะว่า ในการชี้แจง
ต่อคุรุสภา ต้องให้ความสาคัญกับเรื่องเหตุผลความจาเป็นในการรับนักศึกษา และการมีศักยภาพของอาจารย์
ที่เพียงพอตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๕.๑.๔ พิจารณาบุคคลสมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ คาสั่งที่ ๒๒๐๑/๒๕๕๙ นั้น คณะกรรมการกลั่นกรอง
ได้ดาเนินการพิจารณาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย
ชั้น สาขาของปริญญากิตติมศักดิ์ และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ เรียบร้อยแล้ว จานวน
๓ ราย ดังนี้
๑) นายทวี อัมพรมหา ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา
๒) นายวราวุธ พันธ์บุญมี ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมการผลิต
๓) นายวินัย เสริมทรัพย์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาจีน
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดังนี้
๑) นายทวี อัมพรมหา ให้ได้รับปริญญาครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชามวยไทยศึกษา
และพลศึกษา
๒) นายวราวุ ธ พั น ธ์ บุ ญ มี ให้ ไ ด้ รั บ ปริ ญ ญาวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ สาขาวิ ช า
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
๓) นายวินัย เสริมทรัพย์ ให้ได้รับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาจีน
๕.๑.๕ พิจารณาผลการดาเนินงานปีการเงิน ๒๕๕๙ และ ร่าง แผนการดาเนินงานปีการเงิน ๒๕๖๐
ของคณะกรรมการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

๘
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ณ ฐพรภั ทร์ อิ น ทร์ ศิ ริ พ งษ์ รองอธิ การบดี ชี้ แจงรายละเอี ย ดว่ า
คณะกรรมการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพ ย์ สิ นของมหาวิทยาลั ย ขอรายงานผลการดาเนินงาน
ปีการเงิน ๒๕๕๙ ว่า ตามแผนดาเนินงานปีการเงิน ๒๕๕๙ ได้กาหนดรายได้ไว้ จานวน ๓,๖๒๗,๐๐๐ บาท และ
รายจ่ายไว้ จานวน ๒,๓๓๖,๐๐๐ บาท ซึ่งในปีการเงิน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยดาเนินงานมีรายได้ จานวน
๓,๗๘๙,๖๔๑.๐๒ บาท และมีรายจ่าย จานวน ๑,๘๙๐,๓๔๓.๗๕ บาท มีร ายได้สู งกว่าค่าใช้ จ่าย จานวน
๑,๘๙๙,๒๙๗.๒๗ บาท
สาหรับแผนการดาเนินงานปีการเงิน ๒๕๖๐ ได้กาหนดรายได้ไว้ จานวน ๔,๐๒๓,๔๐๐ บาท
และกาหนดรายจ่ายไว้ จานวน ๒,๒๓๘,๑๑๒ บาท จึงนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
ได้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะก่อนที่จะมีมติว่า หากมหาวิทยาลัยต้องการ
มีรายได้เพิ่ม สามารถทาได้ในส่วนของสระว่ายน้า โดยหารือกับเทศบาลเพื่อให้จัดทาโครงการพิเศษการว่ายน้า
สาหรับเด็กช่วงปิดภาคเรียน เป็นการเพิ่มกลุ่มเป้าหมาย
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๒๔ แห่งข้อ บังคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การจัดหารายได้และ
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบผลการดาเนินงาน
ปีก ารเงิน ๒๕๕๙ และอนุ มั ติ แ ผนการด าเนิ น งาน ปี ก ารเงิ น ๒๕๖๐ ของคณะกรรมการจั ด หารายได้ แ ละ
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
๕.๑.๖ พิจารณา ร่าง การปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ระยะ ๑๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รองอธิการบดี ชี้แจงรายละเอียดว่าตาม
นโยบายปรับยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Reprofiling) กระทรวงศึกษาธิการได้มอบนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาแก่ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แต่งตั้งอนุกรรมการ
Reprofile โดยให้เริ่มดาเนินการที่มหาวิทยาลัย กลุ่มใหม่ (มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล) การติดตามและดาเนินการมีมาโดยตลอด ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.) จึงได้
แต่งตั้งคณะทางาน Reprofile ของมหาวิทยาลัยราชภัฏขึ้น โดยคณะทางานฯ ได้เสนอยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน ต่อ
คณะอนุกรรมการ Reprofile และได้รับความเห็นชอบแล้ว ได้แก่
๑) การผลิตและพัฒนาครู
๒) เกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม
๓) อุตสาหกรรมบริการ และการจัดการท่องเที่ยวชุมชน
๔) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และการเข้าสู่สังคมสูงวัย
๕) การจัดการสังคมและเศรษฐกิจพิเศษ

๙
การนี้ มหาวิทยาลัยจึงดาเนินการ Reprofile ตามยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน ดังกล่าวข้างต้น
โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ (ร่าง) แนวทางการ Reprofile มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ระยะ ๑๕ ปี
และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ เพื่อดาเนินการจัดทาข้อมูล Reprofile ตามยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน และเพื่อให้ได้
แนวทางการดาเนินการแต่ละด้านเกิดความชัดเจน มหาวิทยาลัยได้นาข้อมูลเข้าที่ประชุมข้าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัยเพื่อรับฟังความคิดเห็นโดยทั่วกัน พร้อมนาเสนอข้อมูลการปรับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยตามที่
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด มหาวิทยาลั ยจึงนาเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
ก่อนจะมีการลงมติที่ประชุมมีข้อคิดเห็น ดังนี้
๑) ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับยุทธศาสตร์ควรสอดคล้องหรือคานึงถึงสิ่งต่อไปนี้
(๑) ยุทธศาสตร์ชาติ
(๒) โครงการ School Improvement Program อันสืบเนื่องมาจากผลคะแนน PISA
(๓) แนวทางการผลิตและการพัฒนาครู
(๔) การผลิตและพัฒนาครูแบบระบบปิดที่เน้นการพัฒนาครูในมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพ
(๕) ความต้องการกาลังคนใน ระยะ ๕ – ๑๐ ปี
(๖) แนวโน้มการแยกอุดมศึกษาออกจากระทรวงศึกษาธิการ
(๗) ความชัดเจนเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย ความพร้อมของมหาวิทยาลัย และโอกาส
ในการมีงานทาของนักศึกษาในกรณีการเปิดสาขาหรือหลักสูตรใหม่
๒) ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการกาหนดและการประเมินยุทธศาสตร์
(๑) ควรบูรณาการหรือจัดกลุ่มโครงการหรือกิจกรรมที่มีความใกล้เคียงกัน
(๒) การประเมินควรมีการกาหนดพฤติกรรมบ่งชี้ให้ชัดเจน มีแนวทางในการทาให้
เกิดพฤติกรรม ซึ่งอาจจัดทาเป็นคู่มือในการดาเนินการ
มติที่ประชุม
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ระยะ ๑๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๔)
๕.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการแทนตาแหน่งที่ว่าง
๕.๒.๑ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการแทนตาแหน่งที่ว่าง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่ ดร.สุริยะ ชมศรีเมฆ
กรรมการสภาวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ลาออก ตั้งแต่วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.รวิวงศ์ ศรีทองรุ่ง กรรมการสภาวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ลาออก ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
และสภามหาวิทยาลัยมีคาสั่งที่ ๑๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
กรรมการสภาวิชาการแทนตาแหน่งที่ว่าง นั้น บัดนี้คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดาเนินการสรรหากรรมการสภาวิชาการ

๑๐
แทนตาแหน่งที่ว่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ข้อ ๙ (๓) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๘
สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการแทนตาแหน่งที่ว่าง จานวน ๒ ราย ดังนี้
๑) รองศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบารุง
๒) รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธ ไกยวรรณ์
๕.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหากรรมการอุท ธรณ์แ ละร้อ งทุก ข์ป ระจา
มหาวิทยาลัยแทนตาแหน่งที่ว่าง
๕.๓.๑ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยแทนตาแหน่งที่ว่าง
อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่ ดร.สุริยะ ชมศรีเมฆ กรรมการ
ผู้ทรงคุณ วุฒิจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลั ยด้านการบริ หารงานบุคคล ตามข้อ ๖ (๒) ได้ล าออกจากการ
เป็นกรรมการอุท ธรณ์แ ละร้อ งทุก ข์เ มื่อ วัน ที่ ๗ ตุล าคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และสภามหาวิท ยาลัย ได้มีคาสั่ง ที่
๑๗/๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิจาก
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยแทนตาแหน่งที่ว่าง ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยกาหนดให้มีหน้าที่สรรหา
กรรมการอุทธรณ์ฯ แทนตาแหน่งที่ว่าง ซึ่งตามข้อ ๖ วรรค ๓ และวรรค ๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการอุทธรณ์ การร้องทุกข์ และการแก้ไขคาสั่งลงโทษ พ.ศ. ๒๕๕๖ กาหนดให้ “สรรหา
กรรมการผู้ท รงคุณ วุฒิจ ากบุค คลภายนอกมหาวิท ยาลัย ให้ดาเนิน การโดยการมีส ่ว นร่ว มของบุค ลากร
ในมหาวิทยาลัยให้ได้กรรมการด้านละสองคน เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา”
บั ด นี้ คณะกรรมการสรรหากรรมการอุ ท ธรณ์ แ ละร้ อ งทุ ก ข์ ป ระจ ามหาวิ ท ยาลั ย ได้
ด าเนิ น การสรรหากรรมการอุ ท ธรณ์ แ ละร้ อ งทุ ก ข์ ป ระจ ามหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากบุ ค คลภายนอก
มหาวิทยาลัยด้านบริหารงานบุคคล จานวน ๒ ราย เรียบร้อยแล้ว คือ ๑) นายไพศาล กมลฉ่า ๒) นายปราโมทย์
ไพชนม์ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเลือกบุคคลดังกล่าว จานวน ๑ ราย เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
อุทธรณ์ และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยแทนตาแหน่งที่ว่าง (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
ที่ ป ระชุ ม ได้ ด าเนิ น การเลื อ ก และได้ เ ลื อ ก นายไพศาล กมลฉ่ า ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ าก
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยด้านการบริหารบุคคล เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ประจามหาวิทยาลัยแทนตาแหน่งที่ว่าง
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๖ วรรคสาม แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์

๑๑
และการแก้ไขคาสั่งลงโทษ พ.ศ. ๒๕๕๖ สภามหาวิทยาลัยมี มติแต่งตั้ง นายไพศาล กมลฉ่า เป็นกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ด้านบริหารงานบุคคล
แทนตาแหน่งที่ว่าง
วาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๖.๑ รายงานทางการเงิน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามแผนปฏิบัติการประจา
ปีง บประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ มหาวิ ท ยาลั ย มีว งเงิ น งบประมาณที่ไ ด้ รั บ จากสองส่ ว น ส่ ว นแรก : ได้ รั บ จาก
งบประมาณแผ่นดิน จานวน ๒๒,๘๖๘,๒๕๒.๕๖ บาท (ได้รับตาม พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
จานวน ๓๒๑,๕๖๘,๔๐๐ บาท และได้รับงบบุคลากรเพิ่มจากกรมบัญชีกลาง : รายการเงินเดือนเลื่อนเงินเดือน
และเงินปรับวุฒิข้าราชการ จานวน ๑,๒๙๙,๘๕๒.๕๖ บาท) ส่วนที่สอง : เป็นเงินนอกงบประมาณหรือเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมาจากร้อยละ ๘๐ ของการประมาณการรายรับ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา
ทั้ งภาคปกติ และภาคพิ เ ศษ และรายได้ อื่ น ๆ จ านวน ๑๑๑,๓๘๒,๐๐๐ บาท รวมเป็ นเงิ น ทั ้ง สิ ้น จ านวน
๔๓๔,๒๕๐,๒๕๒.๕๖ บาท มหาวิทยาลัยจึงจัดทารายงานทางการเงิน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
– ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๗ เรือ่ งอื่น ๆ
๗.๑ อาจารย์ ดร.สุดจิต หมั่นตะคุ ขอหารือเรื่องหนังสือเกี่ยวกับผลการวินิจฉัยคุณสมบัติกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย จะนาเสนอสภามหาวิทยาลัยอย่างไร
ที่ประชุมมีมติให้อาจารย์ ดร.สุดจิต หมั่นตะคุ เสนอเรื่องดังกล่าวตามกระบวนการการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป
๗.๒ อาจารย์ ดร.สุดจิต หมั่นตะคุ แจ้งเป็นข้อสังเกตว่า มีอาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุ
ราชการและยังเป็นผู้บริหารอยู่ ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการ กพอ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๐ การต่อเวลาราชการ
จะต้องปฏิบัติหน้าที่เฉพาะการสอนและวิจัยเท่านั้น จะดารงตาแหน่งหรื อปฏิ บัติหน้า ที่ในตาแหน่งประเภท
ผู้บริหารมิได้

๑๒

ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและได้ข้อสรุปว่า กรณีอาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการแล้วยัง
เป็นผู้บริหารอยู่เป็นคนละกรณีกับการต่อเวลาราชการตามประกาศ
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

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

ผู้จดบันทึกและตรวจรายงาน
ผู้พิมพ์
ผู้พิมพ์
ผู้ตรวจรายงาน

