๑
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รายนามผู้เข้าประชุม
๑. นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
๔. ดร.กำพล วันทา
๕. ดร.คมศร วงษ์รักษา
๖. ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสำอางค์
๗. นายประพันธ์ มนทการติวงศ์
๘. นายเสฎฐนันท์ อังกูรภาสวิชญ์

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
อธิการบดี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า กรรมการจากผู้บริหาร
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง
กรรมการจากผู้บริหาร
๑๒. อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์
กรรมการจากผู้บริหาร
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์
กรรมการจากผู้บริหาร
๑๔. อาจารย์ ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก
กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวลิต สมพงษ์เจริญ กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
๑๖. อาจารย์ ดร.ภูมินทร์ สุมาลัย
กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
๑๗. อาจารย์ ดร.สมชาติ เกตุพันธ์
กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ กองตูม
รองอธิการบดี
๑๙. นางสาวธนารีย์ นุ่มกลิ่น
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๒๐. นายประทีป เช้าชื่น
เจ้าหน้าที่โสตทัศน์
๒๑. นายวุฒิกร ไชยพันธ์
นิติกร
๒๒. นางสาวทิพย์สุดา แก้วรัก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๒๓. นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๒๔. นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
๑. อาจารย์ ดร.โอภาส หรสิทธ์
๒. อาจารย์ ดร.นพดล อ่ำดี
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติรัตน์ เจริญสุข
๔. อาจารย์ณัฐวดี สว่างงาม
๕. นายพูนชัย คทาวัชรกุล
๖. นางสาวหทัยรัตน์ มีจันทร์

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

ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของคณบดี
อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ
อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

๒
เริ่มประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากประธาน
๑) ทราบข่าวเหตุการณ์ข่าวการฆ่าตัวตายของนักศึกษาที่ค่อนข้างน่ากลัว และจากการสืบสวนของ
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็พบว่าเป็นการฆ่าตัวตายจริง และผู้สื่อข่าวก็ได้สอบถามเรื่องราวเพิ่มเติมจากสิ่งแวดล้อม พบว่า
สาเหตุที่เกิดจากการฆ่าตัวตายของนักศึกษารายนี้ ส่วนหนึ่งเนื่องจากนักศึกษาไม่ค่อยได้มาเรียน ซึ่งบิดามารดา
ต้องการให้ลูกได้เรียนมหาวิท ยาลัย แต่ลูกอาจจะมีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่ทำให้ไม่ต้องการเรียน จึงไม่ประสบ
ความสำเร็จในการเรียน สุดท้ายอยู่ในภาวะกลัดกลุ้มมากและตัดสินใจฆ่าตัวตาย จากข่าวดังกล่าวน่าจะเป็น
บทเรียนสำหรับมหาวิทยาลัย หากมหาวิทยาลัยมีระบบดี การที่นักศึกษาไม่มาเรียน ผลการเรียนตกต่ำ เป็นหน้าที่
ของอาจารย์ที่ปรึกษาที่จะต้องคอยดูแล ซึ่งระบบที่ดี คือ ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา จะมีการจัดกลุ่มนักศึกษาและ
อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาแต่ละรุ่นจะต้องมีอาจารย์คอยดูแล อาจารย์จะรู้จักนักศึกษาเป็นรายบุคคล มีกิจกรรม
Homeroom ที่จะช่วยทำให้ทราบว่านักศึกษามีปัญหา หากนักศึกษามีความต้องการ counseling อาจารย์สามารถ
ให้คำปรึกษา หรือเห็นว่านักศึกษามีอาการมากจะต้องส่งต่อ หากไม่มีปัญหาควรดูแลอย่างต่อเนื่อง ถ้าเกิดเหตุการณ์
ไม่คาดฝันจะต้องจัดทำ Postvention จากที่ได้รับบทเรียน ซึ่งควรจะทำ Postvention ทั้งครอบครัวและระบบ
สารสนเทศจะเป็นข้อมูลบันทึกการให้คำปรึกษา จดหมายขอพบผู้ปกครอง จดหมายส่งต่อ
อัตราการส่งต่อจะเป็นตัวบ่งบอกว่า เรามีการตื่นตัวแค่ไหน ซึ่งเราต้องมีค่าข้อมูลเหล่านี้ เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้
เป็นตัวช่วยอีกแรง จะเห็นว่าระบบของเราไปได้แค่ไหน เด็กที่มีกลุ่มเสี่ยง handle ได้ด้วยครูที่ปรึกษา และอาจจะ
มีอีกจำนวนหนึ่งที่เกินความสามารถ และต้องส่งต่อ ถ้าตัวเลขเหล่านี้ไม่ปรากฏเลยหรือปรากฏน้อยมาก จะเป็น
สัญญาณเตือนให้เราทบทวนระบบ ดังนั้น Flowchart จะเป็น Feedback ให้ว่าสารสนเทศที่ได้จะต้องปรับปรุง
ส่วนใด โดยใช้วง PLC อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นที่หารือและปรับปรุงแก้ไข ซึ่งจะมีคณะกรรมการชุดนี้ ช่วยดู ซึ่งอาจต้อง
นำกรณีศึกษามาทำความเข้าใจ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขจัดให้กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีระบบที่ดี จึงต้องการให้รักษาไว้เป็นกรณีศึกษาที่มหาวิทยาลัยอื่น ๆ จะได้ใช้ในการเรียนรู้จาก
เราได้

๓

การรู้จ ักนักศึกษาเป็น รายบุคคล กลุ่มเสี่ยงจะมีส ัญญาณเตือน เช่น พฤติกรรมการเรียน
มีลักษณะมาสาย ขาดเรีย น หลับ ในห้องเรียน มีอาการ/พฤติกรรม เช่น แยกตัว ซึมเศร้า บ่นไม่อยากมีชีวิต
เสพสุรา ยาเสพติด ติดเกมส์ ซึ่งระบบจะมีแบบคัดกรองสุขภาพจิตอยู่แล้ว และขณะนี้กรมสุขภาพจิต จะมี MH
Checklist สามารถประเมินและมีผลได้ทันที สามารถวัดได้ทั้งเรื่องเครียด ซึมเศร้า และการฆ่าตัวตาย

๔
อาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องมีคุณสมบัติ cyclical first aid คือ การช่วยเหลือด้านกายภาพ
โดยใช้ ๓ ส คือ สอดส่องมองหา ใส่ใจรับฟัง ส่งต่อเชื่อมโยง

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องการให้ มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับระบบนี้ สัญญาณขณะนี้ คือ อัตราการฆ่าตัวตาย
ของคนหนุ่มสาวเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ นอกเหนือจากการป้องกันด้วยระบบนักศึกษาที่ดีแล้ว ต้องพยายามสร้างเสริม
ความเข้มแข็งของนักศึกษาด้วย เช่น การสอนทักษะชีวิต

๕

๖

บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาที่เราควรพัฒนา คือ ทักษะการฟัง การถาม รวมทั้งทวนความ
สรุปความ สะท้อนความรู้สึก การให้กำลังใจ ให้ข้อมูล รวมทั้งการพัฒนาทางเลือกและเสนอแนะ และกระบวนการ
ให้คำปรึกษา ซึ่งอาจจะต้องมีทักษะที่จะต้องมีการฝึกอบรมเพิ่มเติม

๗

โดยสรุปขอเสนอมหาวิทยาลัยว่า จากกรณีการฆ่าตัวตายของนักศึกษา ทุกมหาวิทยาลัยมีการตื่นตัว
ซึ่งทำให้อัตราการฆ่าตัวตายลดลงชัดเจน โดยดูจากมหาวิทยาลัยกลุ่มใหญ่ที่มีอัตราการส่งต่อไปภายในและภายนอก

๘
จะสูงขึ้น (ภายในก็คือมหาวิทยาลัยจะมีนักจิตวิทยา ภายนอก คือ การส่งต่อไปที่จิตแพทย์) และเคสก็จะลดน้อยลง
มหาวิทยาลัยของเราเคยเกิดเหตุการณ์นักศึกษาฆ่าตัวตายเมื่อสองปีที่แล้วก็ได้มีการทบทวนระบบและได้มีการตั้ง
นักจิตวิทยาโดยอาจารย์จากคณะครุศาสตร์ที่จบทางด้านจิตวิทยาให้คำปรึกษา เป็นผู้รับภายในก่อน และสามารถ
ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง ซึ่งมีแผนกสุขภาพจิตและจิตเวชที่เข้มแข็งในการนี้ขอฝากเรื่องนี้
กับรองอธิการบดีที่มีหน้าที่ช่วยดูแล และฝากเรื่อง competency ของอาจารย์ด้วย และขอเสนอให้จัดตั้งวง PLC
ของระบบดูแลนักศึกษาให้อาจารย์ควรจะมาพบกันสองถึงสามเดือนต่อครั้ง เพื่อนำระบบหรือกรณีศึกษาต่าง ๆ มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สามารถทำในเชิงป้องกันได้
ผู้ช ่ว ยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุว รรณ แสดงความคิดเห็นว่าภาวะ Covid-๑๙ มีผ ลต่อ
เศรษฐกิจ โดยรวมของประเทศ ในจุดนี้จ ึงขอฝากรองอธิการบดีที่ดูแลช่ว ยสำรวจนักศึกษาว่านักศึกษาจะมี
ผลกระทบเรื่องรายได้จากพ่อแม่หรือไม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า ชี้แจงว่ากรรมการบริหารของมหาวิทยาลัยได้มีการประชุม
และหารือกันว่า จะดูแลนักศึกษากลุ่มนี้อย่างไร ซึ่งก็มีหลายกิจกรรมเช่น การไม่เก็บค่าน้ำค่าไฟนักศึกษาหอพัก
ทุนต่าง ๆ ที่คอยรองรับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ สิ่งที่จะต้องขับเคลื่อนต่อไปคือทุนการศึกษาของคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ ซึ่งจะมีการสำรวจนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบและอยู่ระหว่าง
การบริหารจัดการดูแลนักศึกษากลุ่มนี้
ที่ประชุมรับทราบ

๑.๒ เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากอธิการบดี
๑) เนื่องด้วยปีนี้จะมีประกาศสอบแข่งขันเพื่อบรรจุครูผู้ช่วย ในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ดังนั้นเพื่อให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในปีนี้ ได้มีโอกาสสมัครสอบในรอบนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอนัดหมาย
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญา สำหรับ บัณฑิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ในวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เนื่องจาก บัณฑิตสายครูต้องใช้เอกสารหลักฐานการสำเร็จ
การศึกษาและการรับรองคุณวุฒิประกอบการลงทะเบียนเพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา ในระบบ
KSP Bundit การนี้ มหาวิทยาลัยได้เรียนเชิญประชุมสภาวิชาการในวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ สำหรับสภา
มหาวิทยาลัย หากไม่สะดวกในการจัดประชุม มหาวิทยาลัยจะขออนุญาตสภามหาวิทยาลัยใช้วิธีการเวียนหนังสือ
เพื่อพิจารณาในการอนุมัติปริญญาดังกล่าว
๒) การมอบเกี ย รติ บ ั ต รสถานศึ ก ษาปลอดภั ย ให้ แ ก่ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏหมู ่ บ ้ า นจอมบึ ง
จากกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมโครงการ เป็นปีที่ ๓
ติดต่อกัน รับผิดชอบโครงการโดย สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ
สำนักงานอธิการบดี
๓) สถาบันจัดอันดับด้านการศึกษา Thailand Education Ranking (TER) ได้ดำเนินการจัดอันดับ
ด้านการศึกษาโดยวัดความนิยมจากคะแนนการโหวตของนักเรียน นักศึกษาและประชาชน ทั่วประเทศ เก็บข้อมูล
ตามหมวดคำถามความสนใจของผู้เรียน จัดกลุ่มและประกาศผลปีละ ๑ ครั้ง การนี้ ได้รับแจ้งจาก TER ว่า ในปี

๙
พ.ศ.๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้รับคะแนนความนิยม TOP๑๐ ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓
ด้าน ได้แก่ ด้านนิติ/สังคมศาสตร์ ด้านมนุษย์/ศิลปศาสตร์/ภาษา และด้านบริหาร/บัญชี
๔) ขอแสดงความยิ น ดี ก ั บ อาจารย์ ดร.บุ ร ิ น ทร์ นริ น ทร์ คณบดี ค ณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี นางสาวจีราภา โจววิทูรกิจ และนางสาวภาธินี ชยุติ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาที่ได้รับ
รางวัลเหรียญทองแดง ในการประกวดและจัดแสดงผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์เวทีในระดับนานาชาติ เวทีงาน
"The ๔๘th International Exhibition of Inventions Geneva” ในวันที่๑๐-๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ชื่อผลงาน “เกมฟาร์มคณิตคิดสนุกเพื่อเพิ่มทักษะการคำนวณ Development
Math Farm Fun Game to Enhance Numeracy Skills” สนับสนุนกิจกรรมโดยศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรม
๕) รายงานความก้าวหน้าในการบริหารจัดการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้
งบประมาณที่ได้รับ ๗๑,๐๘๓,๔๐๐ บาท ประกอบด้วย
(๑) งบครุภัณฑ์ ๔๓ รายการ จำนวนเงิน ๕๓,๒๓๕,๘๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕
(๑.๑) เบิกจ่ายแล้ว ๑๖ รายการ จำนวนเงิน ๒,๓๕๘,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓
(๑.๒) รอส่งมอบ/PO แล้ว ๑๗ รายการ จำนวนเงิน ๓๐,๑๗๓,๘๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒
(๑.๓) อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา ๖ รายการ จำนวนเงิน ๑๕,๒๘๔,๑๐๐ บาท คิดเป็น
ร้อยละ ๒๒
(๑.๔) อยู่ระหว่างประกวดราคา ๔ รายการ จำนวนเงิน ๕,๔๑๙,๔๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘
ปัญหา/อุปสรรคของรายการที่อยู่ระหว่างประกวดราคา
รายการที่ ๑ e-bidding ๒ ครั้ง มีผู้ยื่นเพียงรายเดียว แต่ไม่ผ่านคุณสมบติส่วนที่ ๒ คือ
แคตตาล็อกไม่ตรง ข้อกำหนด
รายการที่ ๒ e-bidding ครั้งที่ ๑ มีผู้ยื่นเพียงรายเดียว แต่หลักฐานของบริษัทไม่ครบ
รายการที่ ๓ e-bidding ครั้งแรก มีผู้ยื่น ๒ รายแต่ไม่ผ่านคุณสมบัติส่วนที่ ๒ คือ แคตตาล็อก
ไม่ตรง ข้อกำหนด
รายการที่ ๔ การปรับแก้รายละเอียดคุณลักษณะคุรุภัณฑ์ใช้เวลาค่อนข้างมาก ทำให้การประกาศ
ประกวดราคาล่าช้า ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการตอบข้อวิจารณ์ร่าง TOR
(๒) งบค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง ๓ โครงการ จำนวนเงิน ๑๗,๘๔๗,๖๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕
(๒.๑) งานไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวนเงิน ๑๑,๕๘๔,๙๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖ เบิกจ่ายแล้ว
ร้อยละ ๕๐
(๒.๒) อาคารยานพาหนะ จำนวนเงิน ๔,๐๓๙,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖ ลงนามในสัญญา
เรียบร้อยแล้ว
(๒.๓) ระบบวาล์วเครื่องปรับอากาศ จำนวนเงิน ๒,๒๒๓,๒๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓ รอลงนาม
ในสัญญา
๖) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงต้องขอขอบพระคุณ ท่านนายกสภามหาวิทยาลัย (นายแพทย์
ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์) และท่านอุปนายกสภามหาวิทยาลัย (ผศ.ดร.โสภณ พวงสุวรรณ) เป็นอย่างสูงที่ได้ให้
เกียรติมาร่วมต้อนรับในการตรวจเยี่ยมของท่านองคมนตรี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ในการรับการตรวจเยี่ยมครั้งนี้มีความเรียบร้อยดี มหาวิทยาลัยได้รายงานผล

๑๐
การดำเนินงานและความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
โดยคณาจารย์ที่รับผิดชอบโครงการได้ร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดในการดำเนินโครงการ ฯ แก่ท่าน
องคมนตรี ด้วยตนเอง สำหรับการนำเสนอผลงานด้านวิศวกรสังคมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยได้นำเสนอสองส่วน
ส่วนแรกเป็นผลดำเนินงานของนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมโครงการวิศวกรสังคมของกองพัฒนานักศึกษา (โครงการ
อบรมวิศวกรสังคมมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะ การคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การประสานความร่วมมือ และ
การสร้างนวัตกรรมชุมชน) โดยนักศึกษาได้รายงานผลการลงพื้นที่ ณ ตลาดโอ๊ะป่อย ตามกระบวนการทางวิศวกร
สังคม ส่วนที่สอง มหาวิทยาลัยได้ให้นักศึกษาที่มีผลการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น นำเสนอ ๒ โครงการ
ได้แก่ โครงการพัฒนา ที่บ้านหินสี อำเภอปากท่อ ของนักศึกษาพัฒนาชุมชน และโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
มะขามป้อมที่ตำบลรางสาลี่ ของยุวชนอาสา ทั้งสองโครงการเป็นการดำเนินการโดยนักศึกษาเอง เนื่องจาก
นักศึกษามีความประสงค์ที่นำความรู้ไปพัฒนาท้องถิ่นบ้านเกิดของตัวนักศึกษาเอง
ภาคบ่าย ท่านองคมนตรี พบกับนักศึกษา ประมาณ ๒๐ คน ท่านประสงค์รับฟังปัญหาต่าง ๆ ของ
นักศึกษา โดยลำพัง
ท่านอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ชื่นชมการดำเนินการของมหาวิทยาลัยในการรับการตรวจเยี่ยม
ครั้งนี้ แต่ต้องการให้มหาวิทยาลัยเชิญท่านนายอำเภอเข้าร่วมรับฟังการรายงานด้วย คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ดำเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อไป
รั ก ษาราชการแทนอธิ ก ารบดี ชี ้ แ จงว่ า มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ร ับ การประสานจากที มงานท่าน
องคมนตรีว่า สำหรับคนนอกที่จะเข้าร่วมรับฟังการรายงานนั้น ท่านประสงค์ให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเข้า
รับฟังเพียงท่านเดียว การนี้ มหาวิทยาลัยได้ประสานชี้แจงเรื่องนี้กับนายอำเภอจอมบึง ก่อนวันรับการตรวจเยี่ยม
เป็นที่เข้าใจตรงกันเรียบร้อยแล้ว โดยท่านนายอำเภอประสงค์ร่วมต้อนรับด้านนอก ด้วยท่านมีภารกิจงานราชการ
ทีจ่ ะต้องดำเนินการต่อ
ที่ประชุมรับทราบ

๑.๓ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากกรรมการ
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวลิต สมพงษ์เจริญ แจ้งว่า อาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด ได้มีหนังสือ
ร้องเรียนการปฏิบัติงานของอธิการบดีผ่านตัวแทนคณาจารย์ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย จึงขออนุญาต
นำเอกสารเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
นายกสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงว่าได้รับหนังสือร้องเรียนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และได้สั่งการในเรื่องนี้
โดยให้อธิการบดีชี้แจงและจะนำเข้าสู่กระบวนการวาระการประชุมต่อไป เพื่อมิให้เป็นการรับข้อมูลทางเดียว
ที่ประชุมรับทราบ

๑๑
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ แจ้งว่าได้มีอดีตประธานมูลนิธิ ประชานุเคราะห์
ที่บริจาคที่ดินให้กับมหาวิทยาลัย พบกับประธานมูลนิธิประชานุเคราะห์คนปัจจุบัน ได้กล่าวฝากว่ามหาวิทยาลัย
มิได้มีการติดตามประสานงานเรื่องที่ดิน จึงขอทราบความคืบหน้าขอเท็จจริง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ ชี้แจงว่าอาจจะเป็นการเข้าใจผิด เนื่องจากได้มีการทำ
ข้อตกลง ร่วมกับอัยการ และได้มีการประสานงานไปยังมูลนิธิฯ มีการเจรจากับทางมูลนิธิฯ แล้วนั้น ซึ่งผลการเจรจา
ก็จะมีการพิจารณาเป็นคราวๆ ไป ดังนั้นขณะนี้มหาวิทยาลัย อัยการ ทนายสมคิด มูลนิธิฯ ติดตามการทำข้อตกลง
เป็นระยะๆ ซึ่งข้อตกลงรอบหลังสุดอยู่ในระหว่างการนำเสนอ ซึ่งมหาวิทยาลัยมิได้ขาดหาย แต่มีการติดตามอยู่
อย่างสม่ำเสมอ
ประธานเสนอให้มหาวิทยาลัยชี้แจงความคืบหน้ากรณีมูลนิธิประชานุเคราะห์ ทุก ๆ สองเดือน
เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๔ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากเลขานุการ
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔เมื่อ
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประธานขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่
๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่
๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีการแก้ไข ดังนี้
๑) หน้า ๒๒ ข้อความ “๑) ในข้อ ๒.๒ คุณลักษณะของผู้บริหาร ควรกำหนดเป็น ๒ ข้อ ดังนี้
“๒.๒.๑ พฤติกรรมการรักษาวินัย ดังนี้
๑) การมีสติในการบริหารงาน
๒) ต้องเป็นคนมีวิสัยทัศน์”
แก้ไขเป็น “๑) ในข้อ ๒.๒ คุณลักษณะของผู้บริหาร ควรกำหนดเป็นประเด็น ดังนี้
(๑) การมีสติในการบริหารงาน
(๒) ต้องเป็นคนมีวิสัยทัศน์”
๒) หน้า ๒๓ มีการแก้ไข ดังนี้
๒.๑) ข้อความ

๑๒
“๓) การใช้ภาวะผู้นำในการสร้างความศรัทธาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา บุคลากรในมหาวิทยาลัย
ซึ่งภาวะผู้นำเป็นเรื่องของการดลใจและการจูงใจ มิใช่เป็นการออกคำสั่งหรือบังคับ จะทำให้คนทำงานมีความรู้สึก
อยากทำงาน ทำให้เขาเกิดแรงจูงใจทำงานอย่างมีความสุข ผลงานก็จะออกมาดี
๔) ความเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบ ความมีวินัย ความศรัทธาในตำแหน่ง
๕) ความสามารถในการทำงานเป็นทีม และการประสานงาน เป็นเรื่องที่สำคัญของผู้บริหาร
๖) ความเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ เนื่องจากต้องทำงานร่วมกับคนทั้งองค์กร
๗) ต้องมีความรู้ความสามารถในตำแหน่งหน้าที่
แก้ไขเป็น
“(๓) การใช้ภาวะผู้นำในการสร้างความศรัทธาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา บุคลากรในมหาวิทยาลัย
ซึ่งภาวะผู้นำเป็นเรื่องของการดลใจและการจูงใจ มิใช่เป็นการออกคำสั่งหรือบังคับ จะทำให้คนทำงานมีความรู้สึก
อยากทำงาน ทำให้เขาเกิดแรงจูงใจทำงานอย่างมีความสุข ผลงานก็จะออกมาดี
(๔) ความเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบ ความมีวินัย ความศรัทธาในตำแหน่ง
(๕) ความสามารถในการทำงานเป็นทีม และการประสานงาน เป็นเรื่องที่สำคัญของผู้บริหาร
(๖) ความเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ เนื่องจากต้องทำงานร่วมกับคนทั้งองค์กร
(๗) ต้องมีความรู้ความสามารถในตำแหน่งหน้าที่
๒.๒) ตัดข้อความ “๒.๒.๒ ความรับผิดชอบความรักและศรัทธาในตำแหน่ง” ออก
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วง
๔.๑ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วงจากสภาวิชาการ
๔.๑.๑ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ขอเปลี่ยนเอกสารประกอบการประชุมเป็นแยกชุด เนื่องจากเอกสารประกอบการประชุมในเล่มมีข้อมูลคลาดเคลื่อน และ
ขอชี้แจงรายละเอียดว่า ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน ๑ คน
และระดับปริญญาตรี จำนวน ๑๓ คน ซึ่งคณะกรรมการประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบแล้วว่า เป็น
ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุ ม อาศัย อำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญั ติมหาวิท ยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน ๑ คน
และระดับปริญญาตรี จำนวน ๑๓ คน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๓
๔.๑.๒ พิจารณา ร่าง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)
อาจารย์ ดร.นพดล อ่ำดี อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชี้แจงรายละเอียดว่า
ด้วยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)
ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ในเรื่องของการจัดการ การปรับใช้ การพัฒนาเทคโนโลยี
อุ ตสาหกรรม การสร้ างนวั ตกรรมเทคโนโลยี อ ุ ตสาหกรรม และพั ฒนาดุ ษฎี บ ั ณฑิ ตให้ ม ี ท ั กษะความสามารถ
ในการค้นคว้าวิจัยชั้นสูงหาคำตอบในประเด็นปัญหาสำคัญ ๆ เพื่อนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) และ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ เห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)
๔.๒ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วงจากคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของ
สภามหาวิทยาลัย
๔.๒.๑ พิจารณา ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การจัดหารายได้และ
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ….
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทรศิริพงษ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า มหาวิทยาลัยเสนอ
ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. …. เพื่อเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาออกข้อบังคับฉบับใหม่ โดยเสนอให้ยกเลิกข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๙ เนื่องจากได้ใช้บังคับมานานแล้วเห็นควรให้ปรับปรุง และเพื่อให้การจัดหารายได้และผลประโยชน์
จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคล่องตัวในการดำเนินการ จึงสมควร
ให้มีการออกข้อบังคับฉบับใหม่
มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การจัดหา
รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. โดยร่างข้อบังคับดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อ
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอเรื่องการจัดประชุมของคณะกรรมการจัดหารายได้ควร
กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยสองเดือนครั้ง เพื่อให้การจัดระบบการจัดหารายได้ให้ดีขึ้น

๑๔
มติ ท ี ่ ป ระชุ ม อาศั ย อำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๒) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ เห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ว่าด้วย การจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔
๔.๒.๒ พิ จ ารณา ร่ า ง ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง ว่ า ด้ ว ย ค่ า ใช้ จ่า ย
ในการวิพากษ์หลักสูตร พ.ศ. ....
นางสาวหทัย รัต น์ มีจันทร์ ชี้แจงรายละเอีย ดว่ า มหาวิทยาลัยเสนอร่ างระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการวิพากษ์หลักสูตร พ.ศ. .... เพื่อเสนอให้สภามหาวิทยาลัย
พิจารณาออกระเบียบเพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร เนื่องจากยังไม่เคยมีการกำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร จึงควรให้มีการกำหนดให้เหมาะสม
มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ขอเสนอร่ า งระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู ่ บ้ า นจอมบึ ง ว่ า ด้ ว ย
ค่าใช้จ่ายในการวิพากษ์หลักสูตร พ.ศ. .... โดยร่างข้อบังคับดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรอง
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัย มีมติ เห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย ค่าใช้จ่าย
ในการวิพากษ์หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๔
๔.๒.๓ พิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ....
อาจารย์ ดร.สมชาติ เกตุพันธ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า บัณฑิตวิทยาลัย ได้ เสนอ ร่าง
ประกาศมหาวิทยาลัย ราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึงเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒ นาคุณภาพนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เพือ่ ให้มีการกำหนดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เนื่องจาก
เดิมไม่มีการกำหนดในเรื่องดังกล่าวไว้
มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. .... โดย ร่าง ประกาศดังกล่าวผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อสังเกตและเสนอแนะ ดังนี้
๑) หน้า ๖๔ ข้อ ๖ ข้อความ “ค่าธรรมเนียม ได้แก่ ค่าสมัครเข้าแข่งขัน ค่าเข้าชม
สถานที่” แก้ไขเป็น “ค่าธรรมเนียม เช่น ค่าสมัครเข้าแข่งขัน ค่าเข้าชมสถานที่ เป็นต้น”
๒) หน้า ๖๔ ข้อ ๑๘.๒ ข้อความ “สถานที่จัดนอกมหาวิทยาลัย” แก้ไขเป็น “สถานที่จัด
ภายนอกมหาวิทยาลัย”
๓) ควรตรวจสอบตัวอักษรให้มีความถูกต้อง

๑๕
๔) ในการนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องเงิน ควรผ่านการตรวจสอบและ
เห็นชอบจากผู้ดูแลงบประมาณของมหาวิทยาลัยก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิ ทยาลัยมีมติเห็นชอบประกาศมหาวิ ทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้า นจอมบึง เรื่อง ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔
๔.๒.๔ พิจ ารณา ร่า ง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้า นจอมบึง เรื่อง ค่า ธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ....
อาจารย์ ดร.สมชาติ เกตุพันธ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อกำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ต่อมาบัณฑิต
วิทยาลัยได้ขอแก้ไขเพิ่มเติมประกาศดังกล่าวเนื่องจากสาขาวิชาการบริหารการศึกษาได้เปิดการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษาเพิ่มขึ้น ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ บัณฑิตวิทยาลัย
จึงได้เสนอร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมและการชำระค่าธรรมเนียมของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึ กษา
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ขอเสนอร่ า งประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู ่ บ ้ า นจอมบึ ง เรื ่ อ ง
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... โดยร่างประกาศดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคั บ ระเบียบของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อ
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากอธิการบดี
๕.๑.๑ พิจารณา ร่าง โครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานระบบปรับอากาศแยก
ส่วนในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
นายพูนชัย คทาวัชรกุล ชี้แจงรายละเอียดว่า ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภ าค ได้ดำเนิน
โครงการบริหารจัดการเพื่อประหยัดพลังงาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การลด
ต้นทุนด้านพลังงาน ลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานของต่างประเทศ และสร้างจิตสำนึกในการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพภายในมหาวิทยาลัย ให้กับนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน มีส่วนร่วมในการประหยัด
พลังงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นั้น

๑๖
ในการนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการสำรวจ ศึกษาศักยภาพ และ วิเคราะห์ข้อมูล
จากการใช้งานของเครื่องปรับอากาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พบว่ามี เครื่องปรับอากาศที่มีอายุ
การใช้งานเกินกว่า ๑๐ ปี เป็นจำนวนมาก จากลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลที่รับผิดชอบงานด้านการศึกษา ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมาก ทำให้ต้องสิ้นเปลือง
งบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย จึงไม่สามารถนำงบประมาณที่ได้รับไปพัฒนางาน
ด้านอื่น ๆ ที่จำเป็นได้ จึงเกิดแนวความคิดที่จะปรับเปลี่ยนระบบเครื่องปรับอากาศแยกส่วนชนิด Fix Speed
จำนวน ๓๙๐ ชุด มหาวิทยาลัยจึงจัดทำโครงการดังกล่าว ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมแยกชุด)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอว่า มหาวิทยาลัยควรศึกษาเรื่องการประหยัดพลังงานโดย
พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ เนื ่ อ งจากกระทรวงพลั ง งานมี ก ารสนั บ สนุ น หน่ ว ยงานราชการในเรื ่ อ งก ารดั ง กล่ า ว
จะเป็นการประหยัดพลังงาน หากไฟฟ้าเหลือจากการใช้งานสามารถจำหน่ายได้อีก
มติ ท ี ่ ป ระชุ ม อาศั ย อำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑) และ(๑๕) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน
ระบบปรับอากาศแยกส่วนในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
๕.๑.๒ พิจารณา ร่าง การจัดการศึกษาโครงการพิเศษ การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ภายใต้
โครงการความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ
บริษัทในกลุ่ม ฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติรัตน์ เจริญสุข ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึงได้บันทึกข้อตกลงกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม ฯ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ มีข้อตกลงจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบัณฑิตระดับปริญญาตรีในรูปแบบของการเรียนควบคู่กับการทำงาน
เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ถึงปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยบริษัทและบริษัทในกลุ่มฯ ให้การสนับสนุนให้ทุนการศึกษา
ร้อยละ ๗๐ ตลอดหลักสูตร และรับผิดชอบเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการอื่น ๆ ให้กับนักศึกษาขณะฝึกปฏิบัต ิ งาน
ในสถานประกอบการที่บริษัทจัดให้ เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้บรรจุเข้าทำงานกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
และบริษัทในกลุ่มฯ เป็นระยะเวลา ๒ ปี เป็นอย่างน้อยซึ่งปัจจุบันมีนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ถึงชั้นปีที่ ๔ จำนวน ๖๔ คน
เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัย ฯ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ
บริษัทในกลุ่มฯ ได้ทบทวนผลการดำเนินงาน และเห็นควรให้มีการดำเนินการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดทำ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระยะที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
๑) เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น “การจัดการศึกษาโครงการพิเศษการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ
บริษัทในกลุ่มฯ”
๒) ปรับปรุงหลักสูตรใหม่

๑๗
๓) มีการปรับปรุงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและรายละเอียดเพิ่มเติมในโครงการเพื่อให้
สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โดยการจัดการศึกษาโครงการพิเศษ การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ภายใต้โครงการความ
ร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มฯ ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๖) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการจัดการศึกษาโครงการพิเศษ การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ
บริษัทในกลุ่มฯ
๕.๑.๓ พิจ ารณาการปรับแผนปฏิบัติการโครงการเงิน รายได้ส ะสม ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ และพิจารณาโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์ (ส่วนที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จกรณี
บอกเลิกสัญญาจ้างและส่วนที่เพิ่มเติม)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัย
ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ มีมติอนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒๐,๐๓๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๔ โครงการ ไปแล้วนั้น
โดยหนึ่งในงบประมาณและโครงการที่ได้รับอนุมัติ คือ โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ
ทางสัตวศาสตร์ (ส่วนที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จกรณีบอกเลิกสัญญาจ้าง) จำนวน ๖๘๐,๔๐๐ บาท ต่อมาคณะกรรมการ
ร่างขอบเขตงานกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุและรูปแบบรายการ ได้กำหนดราคากลางเป็น ๘๕๒,๒๐๐
บาท เนื่องจากมีส่วนงานที่ต้องก่อสร้างเพิ่มเติมนอกเหนือจากส่วนที่มีการบอกเลิกสัญญาจ้าง ทั้งนี้เพื่อรองรับการ
ติดตั้งชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการสัตวศาสตร์ฯ ที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
การนี้ เพื่อให้การดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์ฯ ดังกล่าว
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาการปรับแผนปฏิบัติการโครงการเงินรายได้สะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และพิจารณาโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์ (ส่วนที่
ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จกรณีบอกเลิกสัญญาจ้างและส่วนที่เพิ่มเติม) โดยการโอนงบประมาณดังรายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม ต่อไปนี้
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางสัตว
๑. โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทาง
ศาสตร์ (ส่วนที่ก่อสร้า งไม่แ ล้วเสร็จกรณี
สั ต วศาสตร์ (ส่ ว นที ่ ก ่ อ สร้ า งไม่ แ ล้ ว
โอน
บอกเลิกสัญญาจ้าง)
เสร็จกรณีบอกเลิกสัญญาจ้างและส่วน
งบประมาณ
กิจกรรมที่ ๑ : ๗๐๒๒๐๓๐๘๐๑๓๒ ก่อสร้าง
ที่เพิ่มเติม)
ไปยัง
อาคารปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์ (ส่วนที่ก่อสร้าง
กิจกรรมที่ ๑ : ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ
ไม่แล้วเสร็จกรณีบอกเลิกสัญญาจ้าง) มหาวิทยาลัย
ทางสัตวศาสตร์ (ส่วนที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน ๖๘๐,๔๐๐ บาท
กรณีบอกเลิกสัญญาจ้างและส่วนที่เพิ่มเติม)

๑๘
จำนวน ๘๕๒,๒๐๐ บาท
๒. บริหารและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง
กิ จ กรรมที ่ ๑๕ : ๗๐๒๓๐๘๐๑๑๕๒๑
สนับสนุน/ส่งเสริม การพัฒนาบุคลากรตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยและจัดสรรงบพัฒนาบุคลากรของ
หน่วยงานเพิ่มเติม จำนวน ๑๗๑,๘๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น ๘๕๒,๒๐๐ บาท

รวมทั้งสิ้น ๘๕๒,๒๐๐ บาท

โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔
เมื่อวันพุธที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ ดังนี้
๑) พิจารณาอนุมัติการปรับแผนปฏิบัติการโครงการเงินรายได้สะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๒) พิ จ ารณาอนุ ม ั ต ิ โ ครงการก่อ สร้ า งอาคารปฏิบ ั ติ ก ารทางสั ต วศาสตร์ (ส่ ว นที ่ ก ่อ สร้าง
ไม่แล้วเสร็จ กรณีบอกเลิกสัญญาจ้างและส่วนที่เพิ่มเติม)
๕.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานคณบดี
๕.๒.๑ พิจารณาผลการประเมินผลงานของคณบดีและผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน ประจำ
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
อาจารย์ ดร.โอภาส หรสิทธิ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามความใน หมวด ๔ มาตรา ๔๙ และ
มาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
ผลงานของมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏหมู ่ บ ้ านจอมบึ ง และข้ อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏหมู ่ บ ้ านจอมบึ ง ว่ า ด้ วย
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานคณบดีมีอำนาจในการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลงานของคณะและคณบดี ในแต่ละ
ปีงบประมาณ โดยให้มีการจัดรับฟังความคิดเห็น อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติ หน้าที่ของคณะและคณบดี
เพื่อประกอบการประเมิ นผลงานและนำไปพัฒนา บัดนี้คณะกรรมการฯ ได้ประเมินผลงานของคณบดี แ ละ
ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ ดังนี้
๑) ควรตรวจสอบวิธีประเมินทั้ง ๒ ด้าน ด้านบุคลิกภาพและด้านการปฏิบัติงานว่า วิธีการประเมิน
มี Valid สูงแล้วหรือไม่ เนื่องจากจะส่งผลต่อการวิเคราะห์และประเมินความสัมพันธ์ในภาพรวม

๑๙

๒) การประเมินคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน ควรเน้นการทำงานเป็นหลักโดยนำเกณฑ์
การทำงานไปประเมิน ส่วนข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เรื่องการแต่งตัว บุคลิกภาพบางประการเป็นเพียงส่วนหนึ่ง
๓) ผลการประเมินคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน ช่วงปีที่ ๓-๔ ผลการประเมินค่อนข้าง
น้อยลง มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีวิธีการสร้างแรงจูงใจในการทำงานแก่คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบันที่ได้รับผล
การประเมินดี
๔) มหาวิทยาลัยควรนำผลการประเมินคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบันไปใช้ประโยชน์
สำหรับการบริหารมหาวิทยาลัย
๕) ผลการประเมินของผู้บริหารในตำแหน่งเดียวกัน หากมีการเปลี่ยนตัวบุคคลควรมีการระบุ
หมายเหตุแจ้งไว้
๖) ควรมีการทบทวนเรื่องกลุ่มประชากร กลุ่มตัวอย่าง ที่นำมาใช้เป็นฐานในการคิด เนื่องจาก
ผู้บริหารที่มีกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่มีจำนวนเยอะ เมื่อเปรียบเทียบกับผู้บริหารที่มีกลุ่มประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีจำนวนน้อย ค่าคะแนนจะไม่เสถียร และควรไปเน้นค่าคะแนนในการประเมินการปฏิบัติงาน ในเชิงเอกสาร
หลักฐาน มากกว่าคะแนนความรู้สึกต่อผู้ถูกประเมิน
มติที่ประชุ ม อาศัย อำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) และ (๑๗) แห่งพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบผลการประเมินผลงานคณบดีและผู้อำนวยการ
สำนัก/สถาบัน ประจำปีศึกษา ๒๕๖๓
ก่อนที่จะเข้าสู่วาระการพิจารณาลงมติเลือกและแต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผู้อำนวยการสำนัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้อำนวยการ สำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชิดชัย ธุระแพง ได้ขอออกจากห้องประชุมก่อน เนื่องจากเป็นผู้สมัคร
และมีรายชื่อผ่านการกลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ที่ประชุมได้มีการอภิปรายวิธีการเลือก โดยมีความเห็นสอดคล้องกันและไม่มีผู้ใดแย้งว่า ก่อนที่จะมีการ
พิจารณาเลือก ขอให้ผู้ที่ผ่านการกลั่นกรองได้มานำเสนอวิสัยทัศน์คนละ ๕ นาที ในที่ประชุม และจากกนั้นเป็นการตอบคำถาม
ส่วนวิธ ีการเลือก ที่ประชุมมีมติให้เลือกแบบลับ นับคะแนนแบบเปิดเผยโดยใช้บัตรเลือก โดยประธาน
ได้มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.สมชาติ เกตุพันธ์ และอาจารย์ ดร.ภูมินทร์ สุมาลั ย เป็นผู้นับคะแนน และให้นำระเบียบ
วาระที่ ๕.๖.๑ พิจารณาเลือกและแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมขึ้นมาพิจารณาก่อน ภายหลังเสร็จสิ้น
การพิจารณาเลือกและแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเรียบร้อยแล้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดชัย
ธุระแพง ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาระเบียบวาระที่เหลือ โดยการบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปตามลำดับระเบียบ
วาระ
๕.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
๕.๓.๑ พิจารณาเลือกและแต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ดร.ชลทิตย์ เอี่ย มสำอางค์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่ส ภามหาวิทยาลัยได้มีคำสั่ง
ที่ ๐๓/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ สั่ง ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้ดำเนินการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการตามพระราชบัญญัติ

๒๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ เรียบร้อยแล้ว
อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๗ วรรคสอง แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ กำหนด “ให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณา
กลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี ซึ่งผ่านการสัมภาษณ์ตามข้อ ๗ (๔) จำนวนสองชื่อ พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
การสรรหาทั้งหมด เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยโดยเรียงตามลำดับตัวอักษร” จึงเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ โดยเรียงตามลำดับตัวอักษร ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
๑) อาจารย์ ดร.กนกวรรณ แสนเมือง
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ เพิ่มชาติ
มติที่ประชุม อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๘ (๙) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
และข้อ ๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ เลือกและแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ เพิ่มชาติ ให้ดำรง
ตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
๕.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๔.๑ พิจารณาเลือกและแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดร.คมศร วงษ์รักษา ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งที่ ๐๕/๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สั่ง ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินการสรรหา
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันและสำนัก พ.ศ. ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว
ตามความในข้อ ๘ วรรคสอง แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย
การสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน และสำนัก พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนด “ให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณากลั่นกรอง
ผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งผ่านการสัมภาษณ์ตามข้อ ๘ (๔) จำนวนสองชื่อ พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการสรรหาทั้งหมด เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยโดยเรียงตามลำดับตัวอักษร” จึงเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเรียงตามลำดับตัวอักษร ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมแยกเล่ม)
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด ดวงจักร์
๒) อาจารย์ ดร.อดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า
มติที่ประชุม อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๘ (๙) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
และข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน และสำนัก พ.ศ. ๒๕๕๘
สภามหาวิทยาลัยมีมติเลือกและแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.อดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

๒๑

๕.๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจ ารณาจากคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริ มวิชาการและ
งานทะเบียน
๕.๕.๑ พิจารณาเลือกและแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัย
ได้มีคำสั่งที่ ๐๔/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สั่ง
ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิ ชาการและงานทะเบียนได้
ดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
๒๕๔๗ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน และสำนัก พ.ศ. ๒๕๕๘
เรียบร้อยแล้ว
ตามความในข้ อ ๘ วรรคสอง แห่ งข้ อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏหมู ่ บ ้ านจอมบึ ง ว่ าด้ วย
การสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน และสำนัก พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนด “ให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณากลั่นกรอง
ผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งผ่านการสัมภาษณ์ตามข้อ ๘ (๔) จำนวนสองชื่อ พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการสรรหาทั้งหมด เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยโดยเรียงตามลำดับตัวอักษร” จึงเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยเรียงตามลำดับตัวอักษร ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมแยกเล่ม)
๑) อาจารย์ ดร.นพดล อ่ำดี
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชศักดิ์ สุวรรณนัจศิริ
มติที่ประชุม อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๘ (๙) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
และข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน และสำนัก
พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติ เลือกและแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชศักดิ์ สุวรรณนัจศิริ ให้ดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
๕.๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
๕.๖.๑ พิจารณาเลือกและแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
นายประพันธ์ มนทการติวงศ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งที่
๐๖/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม สั่ง ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรมตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอม
บึง ว่าด้วย การสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน และสำนัก พ.ศ. ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว
ตามความในข้อ ๘ วรรคสอง แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การสรรหา
ผู้อำนวยการสถาบัน และสำนัก พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนด “ให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรง
ตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งผ่านการสัมภาษณ์ตามข้อ ๘ (๔) จำนวนสองชื่อ พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกั บ
การสรรหาทั้งหมด เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยโดยเรียงตามลำดับตั วอักษร” จึงเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง

๒๒
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยเรียงตามลำดับตัวอักษร ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุมแยกเล่ม)
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง
๒) อาจารย์ ดร.ประภัสสร มีน้อย
มติที่ประชุม อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๘ (๙) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
และข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน และสำนัก
พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติเลือกและแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.ประภัสสร มีน้อย ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
๕.๗ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
๕.๗.๑ พิจารณาผลการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับ
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
นายพูนชัย คทาวัชรกุล ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ที่ ศธ ๐๕๐๙ (๒)/ว๑๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภท
ผู้บริหาร ระดับตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า กอปรกับกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำ
ขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ฉบับลงวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การกำหนดประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงาน ตำแหน่งประเภท
ผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๖ คุณสมบัตินี้ งานบริหารบุคคล ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่า นางกมลวรรณ แก้วไชยชาติ มี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการกอง
พัฒนานักศึกษา และผ่านการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. กำหนด คุณสมบัติในข้อนี้ได้
ดำเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓ ฉบับลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และดำเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธ ีการ
กำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. ๒๕๕๕ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง (ก.บ.ม.) เรื่อง เกณฑ์การตัดสินผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จำเป็น
และสมรรถนะทางการบริหาร สำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๑
การนี ้ คณะกรรมการประเมิ น เพื ่ อ แต่ ง ตั ้ ง บุ ค คลดำรงตำแหน่ ง สู ง ขึ ้ น ได้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา จำนวน ๕ ท่าน ดังนี้
๑) อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข
ประธานกรรมการ
๒) นายสะอาด เข็มสีดา
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
๓) นางสาวฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
๔) นางณิชาภา มีวาสนา
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
๕) นางวิลาวัณย์ ฉิมมะลี
กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

๒๓
เพื่อทำหน้าที่ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตำแหน่งที่ครองอยู่ ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งที่จะประเมิน และประเมินสมรรถนะทางการบริหารสำหรับตำแหน่งประเภท
ผู้บริหาร ซึ่งคณะอนุกรรมการ ได้ประเมินเรียบร้อยแล้ว ผลคะแนนประเมินเฉลี่ยแต่ละองค์ประกอบตามข้อ ๔
(๓) และ(๔) ร้อยละ ๘๖.๔๐ และคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม ร้อยละ ๘๘.๖๗ (ซึ่งผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท
ผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า ต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยในแต่ละองค์ประกอบตามข้อ ๔ (๓) และ (๔)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ และคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐) ทั้งนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงขอนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้ นางกมลวรรณ แก้วไชยชาติ ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภท
ผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา สังกัดสำนักงานอธิการบดี และได้เงินประจำตำแหน่ งในอัตรา
๕,๖๐๐ บาท ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
๕.๘ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
๕.๘.๑ พิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ได้ดำเนินการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ดำรง
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๒ ราย คือ นายนพดล อ่ำดี และนางสาวพนารัตน์ แสงวิจิตร ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณา
ตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และสภาวิชาการ
ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงขอนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๙) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ ดังนี้
๑) อนุมัติให้แต่งตั้ง นายนพดล อ่ำดี ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๒) ไม่อนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวพนารัตน์ แสงวิจิตร ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ
๕.๙ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
๕.๙.๑ พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม
นายเสฎฐนัน ท์ อั ง กู ร ภาสวิ ช ญ์ ชี ้ แ จงรายละเอี ย ดว่า ด้ ว ยข้ อ ๙ (๒) แห่ ง ข้ อ บั งคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนด

๒๔
“ให้คณะกรรมการสรรหาดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๕ และข้อ ๖ เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง เป็นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (๒) เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่ต่ำกว่าสิบเอ็ดคน
แต่ไม่เกินสิบห้าคน” เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพยิ่ งขึ้น
เห็น ควรแต่งตั้งกรรมการส่งเสริมกิจ การมหาวิทยาลัยเพิ่ มเติ ม จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเป็นกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยตามองค์ประกอบ ดังนี้
๑) อธิการบดี
เป็นประธาน
๒) ผู ้ แ ทนจากกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ ซึ ่ ง คั ด เลื อ กกั น เองจำนวน
หนึ่งคนเป็นกรรมการ
๓) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นกรรมการ
๔) ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ซึ่งคัดเลือกกันเอง
จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
๕) ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ซึ่งคัดเลือกกันเองจำนวน
หนึ่งคน เป็นกรรมการ
ให้ผู้อำนวยการกองกลางเป็นเลขานุการ และให้ผู้อำนวยการกองกลางเสนอชื่อบุคคลเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการได้
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะว่า ขอให้ทางคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยกำหนดคุณวุฒิหรือสาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติม ที่สอดคล้องกับเหตุผล
และความจำเป็น
มติที่ประชุม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติให้นำเรื่องการแต่งตั้งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม เสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๖.๑ รายงานผลการตรวจสอบกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
นางสาวหทัยรัตน์ มีจันทร์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้
จัดตั้ง “กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง” โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนดำเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน และได้กำหนดให้ มีการตรวจสอบรายงานทางการเงิน ประจำปี การนี้ มหาวิทยาลัยได้
จัดทำรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เสนอหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อดำเนินการตรวจสอบ
เรียบร้อยแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้ง
ที่ ๑(๑๒)/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธ ที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบ การประชุม)
ที่ประชุมรับทราบ

๒๕
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
๗.๑ ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ นำเสนอ ร่าง แบบเสนอข้อตกลงเบื้องต้น ความร่วมมือเพื่อขอใช้ประโยชน์
ในที่ดินพิพาท ระหว่าง มูลนิธิประชานุเคราะห์ราชบุรี กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ข้อ ๑) ทั้งสองฝ่ายตกลงให้มีการคืนสิทธิการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดิน จำนวน ๑๕ ไร่ ตามแบบข้อเสนอ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดการศึกษา เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ แก่มูลนิธิ
ข้อ ๒) ทั้งสองฝ่ายตกลงให้ มหาวิทยาลัยใช้พื้นที่ถนนที่เป็นทางเข้า - ออก ด้านหน้าติดถนนสาย
เลี่ยงเมืองราชบุรีร่วมกับมูลนิธิ หากมหาวิทยาลัยยังไม่มีถนนที่เป็นทางเข้า - ออก โดยมูลนิธิจะพิจารณาอนุญาตให้
มหาวิทยาลัยใช้ถนนที่เป็นทางเข้า - ออก คราวละ ๕ ปี
ข้อ ๓) ชายคาของอาคาร ๑๕ ของมหาวิทยาลัยยื่นเกินเข้ามาในพื้นที่ ๑๕ ไร่ ของมูลนิธิ ซึ่งมูลนิธิ
อนุญาตให้มหาวิทยาลัยใช้ประโยชน์ โดยไม่มีการรื้อถอน
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกชุด)
ความคืบหน้าขณะนี้อัยการกำลังเจรจากับมูลนิธิเพื่อให้จบภายในเดือนนี้ นอกจากการประสานกับ
อัยการและทนายความ ควรหารือกับประธานและกรรมการของมูลนิธิประชานุเคราะห์ราชบุรีเป็นระยะ ๆ อย่าง
ใกล้ชิดและให้ความสำคัญ
ที่ประชุมรับทราบ
๗.๒ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
- ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เป็นวันพุธที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
- ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เป็นวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
- ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เป็นวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมทรัพย์คิ รี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๔๐ น.
นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
นายวุฒิกร ไชยพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ กองตูม

ผู้จดบันทึก
ผู้พิมพ์
ผู้ตรวจรายงาน
ผู้ตรวจทาน

