๑

การประชุมการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคารโรงเรียนสาธิต แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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. นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๒๐. นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทองประวิตร จาปาเงิน

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

ประธานกรรมการ คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย

๒
๒. พันตารวจโทพัสกร ดวงดาว

๓. นางเบญจวรรณ ยินดียม

๔. นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี

๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.วสันต์ นาคเสนีย์
๖. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วิจารณ์ สงกรานต์
๗. นางสาวพัชรพรรณ หทัยโชติ

กรรมการ คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย
กรรมการ คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิต
แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
นายกสภามหาวิท ยาลั ย และคณะกรรมการสภามหาวิท ยาลั ย แสดงความยิน ดี กั บ สาขาวิช า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ.๒๕๕๘ ) ที่ได้รับโล่รางวัล หลักสูตรที่ได้รับ
การเผยแพร่เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR)
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต จากสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรรม
โดยคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ร่วมรับมอบโล่จากนายกสภามหาวิทยาลัย และ
ที่ประชุมร่วมแสดงความยินดี
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบจากประธาน
๑) ช่วงเช้าได้ไปเยี่ยมชมโบราณสถานบ้านคูบัว คูบัวมีความเป็นเมืองโบราณสมัยทวาราวดี มีคูนา
มี สิ่ งก่ อ สร้ า งยุ ค นั น ซึ่ ง มี ข นาดใหญ่ เมื อ งสมั ย ทวารวดี เป็ น สิ่ ง ที่ ห ายากของโลก และหายากมากที่ จ ะมี
โบราณสถานที่มีร่องรอยแต่ละยุคต่อเนื่องมาเรื่อยๆ อยู่ให้เห็น จึงคิดว่าถ้าเราสามารถพัฒนาความเป็นเมือง
โบราณ โดยนาเวียงกุมกามเป็นต้นแบบ มีการจัดการการท่องเที่ยวที่ดี คือถ้าจะรู้จักทวารวดีต้องมาที่คูบัว จะมี
ความน่ าสนใจอย่างยิ่ ง แต่การดาเนิ น การน่ าจะเกินกาลั งของมหาวิทยาลัย ต้องร่ว มกับหน่ว ยงานอื่ น เช่น
มหาวิทยาลัยศิลปากร

๓

ที่ประชุมได้ร่วมอภิปราย สรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี
(๑) ราชบุ รีเป็นจังหวัดที่มีระยะทางไม่ไกลจากกรุงเทพ และคนสมัยนีกาลังสนใจสิ่งที่เป็น
ธรรมชาติ การคืนสู่วัฒนธรรมเดิม จึงเห็นด้วยถ้ามีการฟื้นฟูเมืองโบราณนีขึนมา พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
(๒) ก่ อ นที่ จ ะมี แ นวคิ ด หรื อ แนวด าเนิ น การเรื่ อ งอะไรในชุ ม ชนบ้ า นคู บั ว ควรต้ อ งมี
การประสานงานกับผู้นาชุมชนให้เกิดความเข้าใจร่วมกันก่อนที่จะเข้าไปในชุมชน อดีตที่ผ่านมาเคยมีการริเริ่มที่
จะพัฒนาเมืองโบราณนีขึนมาแล้ว โดยเริ่มที่ การวางผังเมือง แต่เกิดการพิพาทเพราะชาวบ้านหวั่นเกรงว่าจะมี
การเวนคืนที่ดิน
(๓) มหาวิทยาลัยควรเข้าไปมีบทบาทในเรื่องนี ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น
นายกสภามหาวิทยาลัยสรุปว่า ถ้าจะทาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ชาวบ้านต้องเต็มใจ
ให้ความร่วมมือ มหาวิทยาลัยน่าจะได้มีโอกาสเป็นตัวกลางจัดให้มีการประชุมแบบมีส่วนร่วมจากหลายฝ่าย
เพื่ออภิปราย หารือกันเกี่ยวกับเรื่องนี
๒) ได้ไปเยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตฯ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหาร คณาจารย์ และเยี่ยมชม
การเรียนการสอน โดยได้ให้แนวคิดสาคัญ ว่า หัวใจสาคัญของโรงเรียนสาธิตฯ คือการเป็นแบบอย่างการสอน
แบบ Active Learning จิตวิทยาเชิงบวกในการดูแลนักเรียนและผู้ปกครอง พัฒนาระบบที่ดีขึนมา เช่น ระบบ
PLC ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครู อาจารย์ก็ควรมีสภาวะจิตใจที่ดี เปิดกว้าง หรือเรียกว่าจิตวิญญาณของ
ความเป็นครู ในตอนท้ายได้เปิ ดโอกาสให้ คณาจารย์ได้แลกเปลี่ยน ปรากฏว่าส่วนใหญ่เป็นเรื่องความรู้สึ ก
ไม่สบายใจ ไม่มั่นคงเกี่ยวกับสถานภาพที่ไม่ได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือพนักงานราชการ ซึ่งยังทาให้ขาด
โอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ด้วย เป็นสิ่งที่สะท้อนความคิ ด ความรู้สึกของครู จึงเห็นว่าควรจะต้องมีการ
สื่อสาร สร้างความตระหนักในคุณค่าของตนเอง การเสริมแรง เพื่อให้มีกาลังใจทางานได้ดีขึน
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๒ เรื่องแจ้งให้ทราบจากอธิการบดี
๑) สืบ เนื่ องจากที่มหาวิทยาลั ยได้รับความอนุเคราะห์ จากบริษัท CAT WIFI ได้เข้ามาสารวจ
เกี่ยวกับระบบ WIFI ของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จากนันได้ทารายงานและวางแผน
จะเข้ามาการดาเนินการในเรื่องนีในวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ ๑๐ วัน คาดว่า
เมื่อดาเนินการเรียบร้อยแล้ว จะมีส่วนช่วยแก้ปัญหาเรื่องการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตได้

๔
๒) ได้ ร่ ว มประชุ ม กับ คณะรั ฐ มนตรีว่าการกระทรวงการอุ ด มศึ กษา วิท ยาศาสตร์ วิจั ย และ
นวัตกรรมเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ในการนีรัฐมนตรีได้มอบนโยบาย ๕ เรื่อง ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เรื่องแรกการพัฒนาท้องถิ่น โดยกาหนดให้เป็นพัน ธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง ที่ต้องขับเคลื่อน
และทาอย่างไรให้ที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน โดยเน้นการสร้างนวัตกรรมชุมชน เรื่องที่ ๒
การผลิตและพัฒนาครู ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เรื่องที่ ๓ การพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนอง
คนทุกช่วงวัย ประกอบด้วยหลักสูตรระยะสัน หลักสูตรเพิ่มทักษะ หรือให้ทักษะใหม่แก่คนทางานและผู้สูงอายุ
เรื่องที่ ๔ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกระบวนการ ขันตอนในการทางานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ คือเรื่องกฎ กติกา
เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิ ต่างๆ ซึ่งรัฐมนตรีขอเวลา ๓ เดือนในการคลี่คลายเรื่องนี และ
รัฐมนตรีมีความเห็นเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ มี KPI ที่กาหนดไว้ให้เป็นจานวนมาก ต่อ ไปควรกาหนด
เป็นคีย์เวิร์ดใหม่ เป็น OKR (Objectives & Key Results) คือแทนที่จะไปกาหนด KPI ที่เป็นกระบวนการ
ควรไปกาหนดหรือเน้นผลลัพธ์สุดท้าย เรื่องที่ ๕ เรื่องที่ประเทศไทยมีปัญหามหาวิทยาลัย Over Supply แต่ที่
ประเทศจีน กลั บ มี Over Demand ด้านผู้ เรียน จึงมีความประสงค์ที่ จะส่ งนักศึกษามาเรียนที่ ประเทศไทย
เรื่องนีรัฐมนตรีเสนอให้มนี โยบายหรือมุมมองแบบ Pro Active คือไม่ควรมองเรื่องนีว่าเป็นปัญหา โดยได้มอบ
ให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดาเนินการป้องกันในสิ่งที่เป็นข้อกังวล คือ ๑) เรื่องมาตรฐานคุณภาพ
จะด้อยลงหรือไม่เพื่อเอาใจนักศึกษาจีนที่มาเรียน ๒) ข้อกังวลว่านักศึกษาจีนเมื่อศึกษาสาเร็จแล้วจะไม่กลับ
ประเทศจีนแล้วมาแข่งขันตาแหน่งงานกับนักศึกษาไทย
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๓ เรื่องแจ้งให้ทราบจากกรรมการ
๑) นายเรื อ งชั ย เนตรปฐมพร ได้ ส อบถามเรื่อ งมหาวิ ท ยาลั ย กระแสไฟฟ้ าตก และแจ้ ง ว่ า
ถ้ามหาวิ ท ยาลั ย ต้ อ งการติ ด ต่ อ กั บ การไฟฟ้ าส่ ว นภู มิ ภ าค สามารถให้ ข้ อ แนะน าหรือ ช่ ว ยป ระสานงานได้
อธิการบดี ชีแจงว่าปัญหาเรื่องไฟฟ้าที่เกิด เนื่องจากโครงการนาสายไฟฟ้าลงใต้ดินซึ่งเป็นเรื่องใหม่ ภายหลังจึง
พบว่า หม้ อ แปลงที่ ฝั งไว้ใต้ ดิ น มี ปั ญ หาเรื่ อ งความชื น และต้ อ งใช้ เวลาในการซ่ อ ม ทางการไฟฟ้ าฯ ที่ เป็ น
ผู้ดาเนินการ ก็เข้ามาแก้ปัญหาดังกล่าวซึง่ การดาเนินการใกล้จะเสร็จแล้ว
ทีป่ ระชุมรับทราบ
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ รายงานสรุปผลการดาเนินโครงการเขาประทับ
ช้างเทรล ๒๕๖๒ (ครังที่ ๓๑) ตามที่ มูล นิ ธิวิท ยาลั ยหมู่ บ้านจอมบึ ง มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ หมู่ บ้านจอมบึ ง
สวนพฤกษศาสตร์บ ้า นจอมบึง หน่ว ยงานต่า งๆ ที ่ส ัง กัด กรมอุ ท ยานแห่ง ชาติ สัต ว์ป ่า และพัน ธุ ์พ ืช

๕
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ตังอยู่ในอาเภอจอมบึง คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึ ง และหน่ วยงานต่างๆ ทังภาครัฐและเอกชนในอาเภอจอมบึง ในจังหวัดราชบุรี และ
ในประเทศ รวม ๗๑ หน่ วยงาน ได้ร่วมกัน จัดงานโครงการเขาประทับช้างเทรล (Kaopratubchang Trail)
ครังที่ ๓๑ ขึนเมื่อวันเสาร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ สวนพฤกษศาสตร์บ้าน
จอมบึง จังหวัดราชบุรี จึงขอรายงานผลการดาเนินโครงการ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
แยกชุด)
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๔ เรื่องแจ้งให้ทราบจากเลขานุการ
อาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด ได้มีหนังสือมาถึงนายกสภา และกรรมการสภาทุกท่าน จึงขอแจ้งให้
ที่ประชุมทราบ ดังนี
บั น ทึ ก ข้อ ความลงวั น ที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรีย นนายกสภาและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยทุกท่าน เรื่องขอทราบผลการพิจารณาคาร้องทุกข์เรื่องรับที่ ๓/๒๕๖๑
หนังสือภายนอก ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ๒๕๖๒ เรียนนายกสภาและกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยทุกท่าน (ไม่มีชื่อเรื่อง)
บั น ทึ ก ข้ อความลงวั น ที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรีย นนายกสภาและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ทุกท่าน เรื่องขอรายงานการประชุมและคาสั่งแต่งตังคณะกรรมการ
รายละเอียดตามเอกสารรับได้ที่ฝ่ายเลขานุการฯ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ๗/๒๕๖๒ เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ประธานขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครังที่
๗/๒๕๖๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่จอมบึง ครังที่
๗/๒๕๖๒ เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยไม่มีการแก้ไข

๖
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ติดตามการปฏิบัติตามคาพิพากษาศาลในคดีหมายเลขดาที่ บ.๑๖๖/๒๕๕๗ คดีหมายเลขแดง
ที่ บ.๔๖๒/๒๕๖๑
จากการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่ อ วั น ที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒
สภามหาวิ ท ยาลั ย มี ม ติ ให้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาแนวทางให้ ได้ ม าซึ่ งคณะกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
ผู้ทรงคุณวุฒิเร่งดาเนินการหาแนวทางเพื่อปฏิบัติตามคาพิพากษาให้ได้โดยเร็ว และให้กาหนดระเบียบวาระ
เรื่องนีไว้ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครังจนกว่าจะดาเนินการตามคาพิพากษาเสร็จสิน นัน
๑) มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ขอรายงานความคื บ หน้ า ในเรื่ อ งการด าเนิ น การคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาแนวทางให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามคาพิพากษาศาลปกครองกลาง
ว่ามหาวิทยาลัยได้ส่งหนังสือหารือไปยังสานักปลัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขอหารือการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตังกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง เพื่อให้เป็นไปตามคาพิพากษาของศาลปกครองกลางเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๕๖/๑๗๔๗
ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดย สานักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ยั ง อยู่ ร ะหว่ า งการพิ จ ารณา ต่ อ มา มหาวิ ท ยาลั ย ได้ มี ห นั ง สื อ ด่ ว นที่ สุ ด ถึ งปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว ๐๖๓๕ /๑๐๕๘ เรื่องสอบถามความคืบหน้าการขอหารือการเสนอ
ขอโปรดเกล้าฯ แต่งตังกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อให้
เป็นไปตามคาพิพากษาของศาลปกครองกลาง ฉบับลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่ยังไม่รับการตอบ
หนังสือหารือแต่อย่างใด จึงรายงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเพื่อทราบ
๒) มหาวิทยาลัยขอรายงานความคืบหน้า ทางคดีว่าสานักงานคดีปกครอง สานักงานอัยการ
สูงสุด มีหนังสือแจ้งว่าคดีดังกล่าวศาลปกครองสูงสุด ได้กาหนดให้วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นวันสินสุด
การแสวงหาข้ อเท็ จจริ ง รายละเอี ยดตามหนั งสื อที่ อส ๐๐๒๗.๕/๘๔๗ ลงวั นที่ ๑๑ มิ ถุ นายน พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยกระบวนการขันตอนต่อไปหลังจากนี ศาลปกครองสูงสุดจะดาเนินกระบวนการพิจารณาและมีคาพิพากษาต่อไป
กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้มีการอภิปรายแสดงความกังวลเรื่องที่ยังไม่ได้ดาเนินการเสนอขอ
โปรดเกล้าฯ แต่งตังกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ซึ่งคณะกรรมการ
พิจารณาแนวทางให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ชีแจงว่าได้ทาหนังสือหารือแนวทาง
เพื่ อปฏิ บั ติ ตามค าพิ พากษา และหนั งสื อสอบถามความคื บหน้ าการขอหารื อ ไปยั ง กระทรวงการอุ ดมศึ กษา
วิทยาศาสตร์ วิ จั ยและนวัตกรรม ตามหนั งสื อที่ รายงานข้ างต้ นแล้ ว โดยมิ ได้ นิ่ งนอนใจ จากนั นที่ ประชุ มได้ มี
การอภิปรายทบทวนความเป็นมาอีกครังว่า สภามหาวิทยาลัยที่ผ่านมาได้ดาเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตัง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงชุดนีแล้ว แต่เนื่องจากสานักงาน
คณะกรรมการการอุ ดมศึ กษาเห็ นว่ ามี ประเด็ นปั ญหาความชอบด้ วยกฎหมายเรื่ องกระบวนการสรรหา และ
เรื่องจานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จึงขอส่งคืนเรื่องการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่ งตัง ดังที่ได้มี

๗
การชีแจงในการประชุมที่ผ่ านมา ซึ่งที่ประชุมรับทราบและเข้าใจถึงความจาเป็นที่จะต้องมีแนวทางในการเสนอ
ขอโปรดเกล้ าฯ แต่งตัง ที่ช อบด้วยกฎหมาย แต่ก็ควรเร่งรัดการดาเนินการ จึงเห็นควรมีการเดินทางไปยัง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อหารือในเรื่องนี
มติที่ประชุม มอบให้ คณะกรรมการพิ จารณาแนวทางให้ ได้ มาซึ่ งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลั ย
ผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ เดิ นทางไปยั งกระทรวงการอุ ดมศึ กษา วิ ทยาศาสตร์ วิ จั ยและนวั ตกรรม เพื่ อหารื อแนวทาง
การปฏิบัติตามคาพิพากษาศาลในคดีหมายเลขดาที่ บ.๑๖๖/๒๕๕๗ คดีหมายเลขแดง ที่ บ.๔๖๒/๒๕๖๑
๓.๒ รายงานผลการสอบข้ อเท็ จ จริ ง กรณี ส ภามหาวิ ท ยาลั ย มอบหมายให้ ม หาวิท ยาลั ย
พิ จารณาด าเนิ นการตามอานาจหน้ าที่ ในเรื่องที่นางสาวอรุณ ระย้าย้อย มีห นั งสือ ขอให้ ต รวจสอบและ
ดาเนินการลงโทษทางวินัยตามหนังสือร้องเรียน ฉบับลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ ชีแจงรายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยใน
การประชุม ครังที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาความเห็นของ
คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสภามหาวิทยาลัยกรณีการร้องเรียนของ นางสาว
อรุณ ระย้าย้อย และสภามหาวิทยาลัยมีมติมอบให้มหาวิทยาลัย ไปดาเนินการตามอานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ใน
กฎหมาย เมื่อมหาวิทยาลัยพิจารณาดาเนินการเรียบร้อยแล้วให้รายงานสภามหาวิทยาลัยให้ทราบต่อไป นัน
มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏหมู่ บ้ านจอมบึ ง ได้ จั ดท าค าสั่ งมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏหมู่ บ้ านจอมบึ ง
ที่ ๑๐๒๗/๒๕๖๒ แต่ งตั งคณะกรรมการตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริง สั่ ง ณ วัน ที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
กรณีขอให้ดาเนินการตรวจสอบ และดาเนินการลงโทษทางวินัยตามหนังสือร้องเรียนของ นางสาวอรุณ ระย้าย้อย
ฉบับลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
บั ดนี คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ทาการรวบรวมข้อเท็ จจริงในกรณี ดังกล่ าว
เรียบร้อยแล้ว สรุปได้ว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจารณ์ สงกรานต์
ได้ ใช้ ดุ ล พิ นิ จ โดยชอบปราศจากอคติ อยู่ บ นพื นฐานของข้ อ เท็ จ จริง และให้ เหตุ ผ ลประกอบการตั ด สิ น ใจ
อย่ างเหมาะสมรั กษาไว้ซึ่งประโยชน์ ของส่ วนรวม ไม่ป รากฏพฤติก รรมที่ไม่ เหมาะสมตามข้อร้องเรียนของ
นางสาวอรุณ ระย้าย้อย กรณีจึงไม่มีมูลความผิดทางวินัย ดังนัน กรณีร้องเรียนดังกล่าวจึงเป็นที่ยุติโดยไม่มีเหตุ
ให้ต้องดาเนินการทางวินัย กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจารณ์ สงกรานต์
ที่ประชุมรับทราบ

๘
๓.๓ ร่าง คาร้องต่อศาลปกครองสูงสุด เพื่อขอแนวทางในการปฏิบัติตามคาพิพากษาของศาล
ปกครองสูงสุด กรณีผู้ที่มีอายุ ๖๐ ปี จะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร
ดร.กาพล วันทา ชีแจงรายละเอียดว่า จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครังที่ ๕/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ในระเบียบวาระที่ ๔.๒.๗ ได้พิจารณาการให้ความเห็นของคณะกรรมการ
กลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบของสภามหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการดารงตาแหน่งของผู้บริหารที่มีอายุเกิน
๖๐ ปี สามารถดารงตาแหน่งผู้บริหารได้หรือไม่ โดยสภามหาวิทยาลัยมีมติมอบให้มหาวิทยาลัยหารือไปยังศาล
ปกครองสูงสุดเกี่ยวกับการดารงตาแหน่งผู้บริหารที่มีอายุเกิน ๖๐ ปี สามารถดารงตาแหน่งผู้บริหารได้หรือไม่
ตามหนังสือของสานักงานสภามหาวิทยาลัย สภม.๐๓๒/๒๕๖๒ เรื่องแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ ๑๗
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ต่อมามหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้งานวินัยและนิติการได้ทาหนังสือหารือไปยังศาลปกครองสูงสุด
โดยงานวินั ยและนิ ติการได้ร่างเป็ นคาร้องขอแนวทางในการปฏิบัติตามคาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุ ด
โดยได้รับคาปรึกษาจาก ดร.กาพล วันทา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกชุด)
มติ ที่ ประชุ ม เห็ นชอบคาร้องต่ อศาลปกครองสู งสุ ด เพื่ อขอแนวทางในการปฏิ บั ติตาม
คาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด กรณีผู้ที่มีอายุ ๖๐ ปี ได้รับการแต่งตังเป็นผู้บริหาร โดยให้ปรับข้อความ
ทีแ่ สดงผู้ฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดี ในส่วนต้นของเอกสาร
๓.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจารณ์ สงกรานต์ สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครังที่
๔/๒๕๖๒ ตามที่โรงเรียนสาธิตฯ ได้น าเสนอผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขันพืนฐาน (O-NET)
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้เสนอแนวทางเพิ่มเติมอยู่ที่ ๓ ประเด็น จึงขอนาเสนอ ๓ ประเด็นคือ
ประเด็นที่ ๑ การเปรียบเทียบคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขันพืนฐาน
ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กับโรงเรียนในจังหวัดราชบุรี และโรงเรียนสาธิต
แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ประเด็นที่ ๒ ค่าเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัย ๔ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ตามค่าเป้าหมายปีการศึกษา ๒๕๖๑ ร้อยละนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ ๕๐ ขึนไป
ร้อยละ ๗๐
ประเด็นที่ ๓ การพัฒนาโรงเรียนสาธิตฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับโรงเรียนอื่นได้หรือไม่
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม แยกชุด)

๙
นายกสภามหาวิท ยาลั ย ได้ ส อบถามว่า ทางโรงเรีย นฯ มี แผนหรือ กลยุ ท ธ์ในการพั ฒ นาด้ าน
วิชาการอย่างไร ได้รับคาชีแจงจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจารณ์ สงกรานต์ ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตฯ ดังนี
(๑) การสร้าง Space Learning ในช่วงเช้าก่อนเริ่มชั่วโมงเรียนถึงช่วง Homeroom จะให้มี
การแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มเพื่อให้มีการคุย แลกเปลี่ยนปัญหาทางวิชาการ โดยมีครูเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมใน
วงสนทนาด้วย เป็นการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้เกิดขึนกับนักเรียน ขณะนีอยู่ระหว่างการพัฒนาเครื่องมือ
ที่จะมารองรับแนวคิดนีให้เป็นรูปธรรม คาดว่าเสร็จสมบูรณ์ในเร็ววันนี
(๒) เน้นกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning ต่อไป
(๓) พั ฒ นาโรงเรียนโดยมีเป้าประสงค์ให้ ส ามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ห รือเป็นต้นแบบให้ กับ
โรงเรียนอื่นได้ ในอนาคต
ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาความโดดเด่นให้กับโรงเรียน ดังนี
(๑) ในการพัฒนาหรือยกระดับคะแนน O-Net ควรใช้หลักรู้เขารู้เรา คือนาข้อสอบมาวิเคราะห์
แบ่ งออกมาเป็ น ตัว ชีวัด แล้ ว แบ่ งกลุ่ มนั กเรียนออกเป็น ๓ กลุ่ ม ตามคะแนนสู ง กลาง ต่าในแต่ล ะตัว ชีวัด
จากนันวางแผนการพัฒนานักเรียนแยกตามกลุ่มคะแนนเพื่อยกระดับความสามารถ
(๒) ไม่ควรใช้คะแนน O-Net เป็นฐานหรือเป็นตัวกาหนดการพัฒนาเพียงอย่างเดียว ควรใช้
ฐานความคิดหรือวิสัยทัศน์อื่น มาเป็นฐานในการสร้างความโดดเด่นด้วย เช่น การมีจิสาธารณะ การกล้าคิด กล้า
แสดงออกของนักเรียน เป็นต้น ซึ่งเรื่องเหล่านีการสอนแบบ Active Learning จะมีส่วนช่วยสร้างด้วยอย่างมาก
(๓) ควรยกระดับ Achievement ด้านภาษาอังกฤษให้เพิ่มสูงมากขึน ปัจจุบันมีนวัตกรรม
การสอนภาษาอั ง กฤษแบบ Personal Life Learning แพร่ ห ลาย น่ า จะได้ มี ก ารศึ ก ษาเพื่ อ น ามาใช้ เป็ น
เครื่องมือในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
(๔) การสร้างจิตวิญ ญาณความเป็นครู ซึ่งเป็ นประเด็นที่นายกสภามหาวิทยาลัยได้มีการ
แลกเปลี่ยนกับครูในช่วงการเยือนเมื่อภาคเช้า ซึ่งครูเห็นร่วมกันว่าได้แก่เรื่องต่างๆ ต่อไปนี ๑) การสอนแบบ
Active Learning ๒) ใช้จิตวิทยาเชิงบวกในการมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียน โดยนายกสภามหาวิทยาลัยเสนอเพิ่ม
๓) การมี Personal Mastery ของครู ซึ่งถ้าทัง ๓ ข้อ เป็น Demand ต่อครู ก็ควรต้องมีระบบสนับสนุนการ
เกิดขึนของแต่ละเรื่องด้วย เช่นระบบสนับสนุนการสร้าง Personal Mastery ของครู ระบบดูแลช่วยเหลือเพื่อ
สนับสนุนการมีจิตวิทยาเชิงบวก และการมีวง PLC
๓.๕ อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครังที่ ๓/๒๕๖๒
เมื่อวันพุธที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากอธิการบดี ขอแก้ไข
ข้อความ “มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ หมู่บ้ านจอมบึง ได้เข้าร่ว มการประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาเนิ น การโดยส านั กงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ส านักงาน ป.ป.ช. ซึ่งเป็นสิ่งที่

๑๐
มหาวิทยาลัยต้องดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒” แก้ไข
เป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ดาเนินการโดยสานักงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สานักงาน ป.ป.ช. ซึ่งเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยต้อง
ดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ทังนี มหาวิทยาลัยได้
จัดทานโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและแผนการ
ดาเนินงานตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นเรื่องหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)” เนื่องจาก
นโยบายการบริหารและการพัฒ นาทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ถูกกาหนดเป็น
ระเบียบวาระเรื่องแจ้งของอธิการบดีในเอกสารประกอบการประชุมครังดังกล่าว
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วง
๔.๑ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วงจากสภาวิชาการ
๔.๑.๑ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาประจาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบีย น
ชีแจงรายละเอียดว่า ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีนักศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
จานวน ๒ คน และระดับปริญญาตรี จานวน ๖๕ คน ซึ่งคณะกรรมการประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ ค รบถ้ว น และผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม ครังที่
๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และครังที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๙ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
จึ งเสนอให้ ส ภามหาวิ ทยาลั ยพิ จารณาอนุ มั ติ ให้ ป ริ ญ ญาแก่ ผู้ ส าเร็ จการศึ กษา (รายละเอี ย ดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติ ที่ป ระชุม อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่ งพระราชบัญ ญั ติมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
จานวน ๒ คน และระดับปริญญาตรี จานวน ๖๕ คน ทังนีตังแต่วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
๔.๑.๒ พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ว่ า ที่ ร้ อ ยตรี ดร.วสั น ต์ นาคเสนี ย์ คณบดี ค ณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ชีแจงรายละเอียดว่า สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจา

๑๑
หลั กสู ตรวิทยาศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุ ตสาหกรรมการผลิ ต (หลั กสู ตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)
โดย นางสาวพลอยไพลิน น้อยบาท แทน นายภัทรเวช ธาราเวชรักษ์ ซึ่งลาออก เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม ครังที่
๘/๒๕๖๒ เมื่อวัน ที่ ๙ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม)
มติ ที่ป ระชุม อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) แห่ งพระราชบัญ ญั ติมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๙ แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) ดังนี
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)
ลาดับ
เดิม
ใหม่
๑. นายวีระยุทธ สุริคา
นายวีระยุทธ สุริคา
๒. นายภัทรเวช ธาราเวชรักษ์
นางสาวพลอยไพลิน น้อยบาท
๓. นายจินตศักดิ์ กาญจนอโนทัย
นายจินตศักดิ์ กาญจนอโนทัย
๔. ว่าที่ร้อยตรีวสันต์ นาคเสนีย์
ว่าที่ร้อยตรีวสันต์ นาคเสนีย์
๕. นางอรนุช จินดาสกุลยนต์
นางอรนุช จินดาสกุลยนต์
๔.๑.๓ พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ว่ า ที่ ร้ อ ยตรี ดร.วสั น ต์ นาคเสนี ย์ คณบดี ค ณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ชีแจงรายละเอียดว่า สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจา
หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)
เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์ในการพิจารณาคุณวุฒิ
การศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาอนามัยหรือเทียบเท่า จาก นายอรรถพงษ์ ฤทธิทิศ และ นายกิตติศักดิ์ คุ้มถนอม
เป็น นางสาวอมลรดา รงค์ทอง และนางสาวขณัฏฐาพรรณ ปานณรงค์ และได้รับความเห็นชอบจากสภา
วิช าการในการประชุ ม ครั งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่ อ วัน ที่ ๙ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จึ งเสนอสภามหาวิท ยาลั ย
เพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

๑๒
มติ ที่ป ระชุม อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) แห่ งพระราชบัญ ญั ติมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๑๐.๑.๑ แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับ ปริญ ญาตรีศึก ษา พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลั ยมี มติ เห็ นชอบการเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ประจา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) ดังนี
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)
ลาดับ
เดิม
ใหม่
๑. นางสาวจันทิมา ดรจันทร์ใต้
นางสาวจันทิมา ดรจันทร์ใต้
๒. นางสาวจุรีภรณ์ แก้วจันดา
นางสาวจุรีภรณ์ แก้วจันดา
๓. ว่าที่ร้อยโทไพฑูรย์ เหมือนเพ็ชร
ว่าที่ร้อยโทไพฑูรย์ เหมือนเพ็ชร
๔. นายอรรถพงษ์ ฤทธิทิศ
นางสาวอมลรดา รงค์ทอง
๕. นายกิตติศักดิ์ คุ้มถนอม
นางสาวขณัฏฐาพรรณ ปานณรงค์
๔.๑.๔ พิจารณาการปรับเปลี่ยนรายวิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๕ ปี) สาขาวิชา
ฟิสิกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖)
อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชีแจง
รายละเอียดว่า ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้กาหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพครู
ต้องมีมาตรฐานความรู้ เป็ น ๑๑ มาตรฐาน เพิ่มขึนจากเดิมที่กาหนดไว้เพียง ๙ มาตรฐาน และได้ออกบท
เฉพาะกาล ข้อ ๑๖ ให้สถาบันที่ยังปรับปรุงหลักสูตรไม่แล้วเสร็จตามข้อบังคับฉบับใหม่นี ยังคงใช้หลักสูตรตาม
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ ไปพลางก่อน ทังนีต้องไม่เกิน
๓ ปี หลังจากวันที่ข้อบังคับนีใช้บังคับ ดังนัน นักศึกษารหัส ๖๐ สาขาวิชาฟิสิกส์ จานวน ๑๔ คน จะมีมาตรฐาน
ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพไม่ครบตามข้อบังคับคุรุสภา จึงเสนอปรับเปลี่ยนรายวิชาและเทียบรายวิชาใน
กลุ่มวิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๕ ปี) สาขาวิชาฟิสิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๖ รหัส PC ๕๔... กับ รหัส PC ๕๘ ...
เพื่อให้หลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
สภาวิชาการในการประชุม ครังที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติ ที่ป ระชุม อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) แห่ งพระราชบัญ ญั ติมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ เห็นชอบการปรับเปลี่ยนรายวิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
(๕ ปี) สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖)

๑๓
๔.๑.๕ พิ จ ารณาแก้ ไขปี พ.ศ. หลั กสู ตรครุ ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาดนตรี ศึ กษา (๕ ปี )
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ตามข้อเสนอแนะของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชีแจง
รายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครังที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
มีมติเห็ นชอบหลักสู ตรครุศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๕ ปี) (หลั กสู ตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) นั น
เนื่องจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ให้คาแนะนาให้แก้ไข ปี พ.ศ. ปรับปรุงหลักสูตรต้องสอดคล้อง
กับการเปิดรับนักศึกษา และสาขาวิชาดนตรีศึกษาได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามคาแนะนาของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุม ครังที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่
๙ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จึ งเสนอสภามหาวิ ทยาลั ยเพื่ อพิ จารณาการแก้ ไขปี พ.ศ. หลั กสู ตรครุศาสตรบั ณฑิ ต
สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๕ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติ ที่ ป ระชุ ม อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) และ (๗) แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการแก้ไขปี พ.ศ. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๕ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) เป็น หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
ศึกษา (๕ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
๔.๒ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วงจากคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบ
ของสภามหาวิทยาลัย
๔.๒.๑ พิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....
อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชีแจง
รายละเอี ย ดว่ า เพื่ อ ให้ มี ก ารเรี ย กเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาตามโครงการจั ด การศึ ก ษาภาคพิ เศษ
ระดับปริญญาตรี มีความสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงได้จัดทา ร่าง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ
ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... โดย ร่าง ประกาศดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในการประชุม ครังที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และคณะกรรมการกลั่ นกรอง
กฎหมายฯ ในการประชุ ม ครั งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่ อวันที่ ๒๓ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ ว จึงเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมแยกชุด)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๕ ข (๑) (๒) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการรับ
จ่ายเงินโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๒ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบประกาศ

๑๔
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึ ง เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ
ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากอธิการบดี
๕.๑.๑ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญ สุ ข เลขานุการสภามหาวิทยาลั ย ชีแจงรายละเอียดว่า
ตามที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย มี ค าสั่ งที่ ๒๕/๒๕๖๐ เรื่อง แต่ งตั งคณะกรรมการประจ าคณะวิท ยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยี สั่ง ณ วัน ที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นัน ตามข้อ ๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คณะกรรมการประจาคณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ กาหนดให้คณะกรรมการประจาคณะมีวาระ
การดารงตาแหน่งคราวละสองปี คณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงครบวาระการดารง
ตาแหน่งเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้การดาเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นไปอย่างเรียบร้อย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คณะกรรมการ
ประจ าคณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิ ท ยาลั ย มี ม ติ แ ต่ งตั งคณะกรรมการประจ าคณะวิ ท ยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยี ดังนี
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร.ภูมินทร์ สุมาลัย
นายสุเทพ ไกรเทพ
นายภาณุพงศ์ มุ่นพลาย
นายพงษ์ชัย สีดาพันธ์
อาจารย์ศุภลักษณ์ สุดขาว
อาจารย์ ดร.เมตตา คงคากูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลัยพร ไชยสิทธิ์
อาจารย์ ดร.สวรรยา ปัญญานันท์
นางสาวณัฐภรณ์ แช่มเทศ

ประธานกรรมการ
รองคณบดี
รองประธานกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้แทนประธานสาขาวิชา
กรรมการ
ผู้แทนประธานสาขาวิชา
กรรมการ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจา กรรมการ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจา กรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า
สานักงานคณบดี
เลขานุการ

๑๕
๕.๑.๒ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญ สุข เลขานุการสภามหาวิทยาลั ย ชีแจงรายละเอียดว่า
ตามที่ ส ภามหาวิทยาลั ย มี คาสั่ งที่ ๓๐/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตังคณะกรรมการประจาคณะมนุ ษ ยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ สั่ ง ณ วัน ที่ ๒๙ มิถุน ายน พ.ศ. ๒๕๖๐ นัน ตามข้อ ๕ แห่ งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภั ฏ
หมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คณะกรรมการประจาคณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ กาหนดให้คณะกรรมการประจาคณะมีวาระ
การดารงตาแหน่งคราวละสองปี คณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงครบวาระการดารง
ตาแหน่งเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้การดาเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เป็นไปอย่างเรียบร้อย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คณะกรรมการ
ประจ าคณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิท ยาลั ยมี ม ติ แ ต่ งตั งคณะกรรมการประจ าคณะมนุ ษ ยศาสตร์แ ละ
สังคมศาสตร์ ดังนี
๑. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์ ดร.ยุทธจักร งามขจิต
รองคณบดี
รองประธานกรรมการ
๓. พันตารวจเอกณัชชัชพงษ์ ศศลักษณานนท์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๔. พันตารวจโท ดร.เทอดเกียรติ วงศาโรจน์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๕. นางอัมพร ปันยารชุน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวัฒน์ จารุภัทรศิริพงษ์
ผู้แทนประธานสาขาวิชา
กรรมการ
๗. อาจารย์วรรณนิสา ปานพรม
ผู้แทนประธานสาขาวิชา
กรรมการ
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์วรรณ จิตพัฒนกุล ผู้แทนจากคณาจารย์ประจา กรรมการ
๙. อาจารย์จิตคุปต์ ละอองปลิว
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจา กรรมการ
๑๐. นายสวงศ์ พ่อค้า
ปฏิบัติหน้าทีห่ ัวหน้า
สานักงานคณบดี
เลขานุการ
๕.๑.๓ พิจารณา ร่าง ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๓ – พ.ศ. ๒๕๘๒)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทรศิริพงษ์ ชีแจงรายละเอียดว่า ด้วยที่ประชุม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ได้จัดทายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ขึน ซึ่งต่อมาได้มีการทบทวนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๗๙) เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นัน

๑๖
และเพื่อการดาเนินการขับเคลื่อนตามเจตนารมณ์ ของแผนยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น ระยะ ๒๐ ปี มหาวิทยาลัยจึงดาเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ฯ ระยะ ๒๐ ปี โดยวิเคราะห์ แ ละสั งเคราะห์ เป็ น ของมหาวิ ท ยาลั ย จัด ท า (ร่าง) ยุท ธศาส ตร์ก ารพั ฒ นา
มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ หมู่บ้ านจอมบึ ง ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – พ.ศ. ๒๕๘๒) เสนอขอความเห็ นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และเสนอวิพากษ์ ต่อคณาจารย์ บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสีย เมื่อวันที่
๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์
มหาวิทยาลัยจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๘๒) (รายละเอี ย ดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมแยกเล่ม)
ก่อนที่จะมีการลงมติ ที่ประชุมได้มีการอภิปราย (ร่าง) ยุทธศาสตร์ ฯ และเห็นว่ายังมีข้อที่ควร
ปรับปรุง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจึงได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง (ร่าง) ยุทธศาสตร์ ดังนี
๑) ควรเพิ่มการกาหนดตัวชีวัด และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวชีวัด โดยตัวชีวัดควรเป็นตัวชีวัด
ที่สาคัญของยุทธศาสตร์ และค่าเป้าหมายควรมีลักษณะเป็นผลกระทบของยุทธศาสตร์ ตัวอย่างเช่น ค่าเป้าหมาย
การเลื่อนลาดับของระดับรายได้ หรือระดับ GDP ของจังหวัด เปอร์เซ็นต์นักศึกษาสายครูที่สามารถสอบบรรจุ
เข้าทางานได้ เป็นต้น คือ ไม่ควรเป็นค่าเป้าหมายของโครงการย่อยที่เป็นเชิงตัวเลขที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้
เนื่องจากเป็นแผนระยะยาว
๒) ใน (ร่าง) ยุทธศาสตร์ไม่จาเป็นต้องกาหนดโครงการ แต่กาหนดกลยุทธ์ เพราะในระยะ
๒๐ ปี อาจมีการดาเนินการทังโครงการหลัก และโครงการย่อยระยะสัน ซึ่งควรไปกาหนดในแผนระยะสัน และ
ระยะกลาง มากกว่าที่จะกาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุ ว รรณ อุ ปนายกสภามหาวิทยาลั ย ให้ ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับประเด็นที่ควรมีใน (ร่าง) ยุทธศาสตร์ เพิ่มเติม ประเด็นแรกเรื่องการส่งเสริมสุขภาวะ หรือมหาวิทยาลัย
สร้างเสริมสุขภาวะ สืบเนื่องจากได้ทราบว่า จังหวัดราชบุรีมีนโยบายที่จะสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาวะ และมหาวิทยาลัยก็มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาวะ มาอย่างต่อเนื่อง ควรมี
ประเด็นเรื่องการส่งเสริมสุขภาวะ หรือมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาวะ อยู่ใน (ร่าง) ยุทธศาสตร์ ด้วย ประเด็น
ที่สอง เนื่องจากข้อมูลบ่งชีว่า มหาวิทยาลัยยังต้องมีการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับคณาจารย์และ
นักศึกษา จึงควรบรรจุเรื่องการพัฒนาหรือยกระดับศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของคณาจารย์ และนักศึกษาลง
ใน (ร่าง) ยุทธศาสตร์ ด้วย
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ ให้ ปรับปรุง ยุทธศาสตร์การพั ฒ นามหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้าน
จอมบึง ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – พ.ศ. ๒๕๘๒) ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และ

๑๗
นา (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – พ.ศ. ๒๕๘๒)
ที่ปรับปรุงแล้วให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา
๕.๒ เรื่องเสนอเพื่ อพิ จ ารณาจากคณะกรรมการติด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
๕.๒.๑ พิจารณารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระยะที่ ๑
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ว่ า ที่ ร้ อ ยตรี ดร.ทองประวิ ต ร จ าปาเงิ น ประธานกรรมการ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ชีแจงรายละเอียดว่า คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของมหาวิ ท ยาลั ย มี อ านาจหน้ าที่ ในการตรวจสอบ ติ ดตาม และประเมิ น
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้งบประมาณ การจัดการศึกษา การวิจัย ดังนี (๑) ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี โดยรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประกอบการประเมิ นผลงาน และ (๒) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี พร้อมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย ทุกปี นัน
เพื่อให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และการบริหารงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครังที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย รายงาน
ผลการติ ด ตามติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระยะที่ ๑ จึงขอนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมแยกชุด)
จากนัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทองประวิตร จาปาเงิน ขอให้นางเบญจวรรณ
ยินดียม เป็นผู้รายงาน นางเบญจวรรณ ยินดียม ชีแจงว่า ประเด็นรายงานการติดตามมี ๓ ข้อ ได้แก่ ๑) การใช้จ่าย
งบประมาณ ณ สินไตรมาสที่สาม ๒) การดาเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติ ดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในปี ในปี ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ๓) การติดตามผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลั ยเพื่อพัฒ นาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมแยกชุด และสื่อประกอบการนาเสนอ PowerPoint)
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ว่ า ที่ ร้ อ ยตรี ดร.ทองประวิ ต ร จ าปาเงิ น รายงานเพิ่ ม เติ ม ว่ า
คณะกรรมการได้มีการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร ได้รับทราบความเห็นเกี่ยวกับปัญหาของบุคลากรในเรื่อง

๑๘
ต่างๆ โดยสรุป ดังนี ๑) สัญญาณอินเตอร์เน็ต ขัดข้อง ๒) ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ ๓) การ
จัดการเรียนการสอนแบบ AL กับนักศึกษาที่มีความสนใจเรียนต่า ๔) เรื่องระบบไฟฟ้า หม้อแปลง ขัดข้อง ๕)
เรื่องขวัญ กาลังใจของลูกจ้างชั่วคราว ๖) เรื่องลิงรบกวน ๗) เรื่องบ้านพัก และ ๘) ความทันสมัยของหนังสือให้
สานักวิทยบริการ
และได้ให้ข้อเสนอแนะการพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนี
๑) ควรสร้างหรือพัฒนาหลักสูตรรองรับผู้เรียนทุกช่วงวัย
๒) การสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นนวัตกรรม
๓) การจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ เช่น ระบบเครดิตแบงค์ การเทียบโอนหน่วยกิต
โดยใช้ประสบการณ์
๔) การขอตาแหน่งทางวิชาการในรูปแบบใหม่ ๆ เช่นจากการรวบรวมผลงานจาการสอน หรือ
การให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรืองานวิจัย
นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้มีการอภิปราย และมีความเห็นว่า
สภามหาวิทยาลัยควรได้รับข้อมูลประเด็นการพัฒนา หรือปัญหาที่สาคัญจากการจัดลาดับความสาคัญ หรือที่
เชื่อมโยงกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ซึ่งถ้ามีความชัดเจน สภามหาวิทยาลัยควรทาหน้าที่ติดตามการทา
ตามข้อเสนอแนะกับมหาวิทยาลัย ซึ่งเมื่อถึงตรงจุดนี คณะกรรมการติดตาม ให้ความสาคัญกับเรื่องสร้างหรือ
พัฒ นาหลักสูตรแบบใหม่ (ข้อเสนอแนะข้อ ๑) กับ เรื่องการขอผลงานทางวิช าการ (ข้อเสนอแนะข้อ ๔) ซึ่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหารก็เห็นว่าเรื่องหลักสูตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการจัดรูปแบบการ
เรียนการสอน แบบใหม่แบบธนาคารหน่วยกิตเป็นเรื่องที่น่าสนใจ ขณะนีมหาวิทยาลัยได้มีการดาเนินการใน
เรื่องนีถึงขันตอนการร่างข้อบังคับเกี่ยวกับเรื่องระบบธนาคารหน่วยกิต และได้มีการจัดการอบรมให้ความรู้กับผู้บริหาร
คณะ และประธานสาขาแล้ว จากนีจะได้มีการดาเนินการเรื่องนีให้ต่อเนื่องตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ติดตาม ฯ ต่อไป
นายกสภามหาวิท ยาลั ย ได้ ให้ ข้อ คิ ด เห็ น เชิ งสรุป ว่า ขอให้ ค ณะกรรมการติ ด ตาม ฯ เพิ่ ม เติ ม
การจัดลาดับความสาคัญในการรายงานคราวต่อไป และเชื่อมโยงข้อเสนอแนะกับ Function การบริหาร ซึ่งจะ
ได้เชื่อมไปสู่ผู้บริหารที่รับผิดชอบในเรื่องนันๆ โดยตรงได้ในที่สุด
มติ ที่ป ระชุม อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) และ (๑๗) แห่ งพระราชบัญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ เห็นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระยะที่ ๑

๑๙
๕.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการแทนตาแหน่งที่ว่าง
๕.๓.๑ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการแทนตาแหน่งที่ว่าง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ ชีแจงรายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัย
มีคาสั่งที่ ๒๖/๒๕๖๒ แต่งตังคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการแทนตาแหน่งที่ว่าง สั่ง ณ วันที่ ๑๙
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นัน คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดาเนินการสรรหากรรมการสภาวิชาการแทนตาแหน่ง
ที่ว่างตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ว่าด้วยสภาวิช าการ พ.ศ. ๒๕๔๘ เรีย บร้ อยแล้ ว จึงขอเสนอชื่อ ผู้ ที่ได้รับการสรรหากรรมการสภาวิชาการ
จากผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล สาระวงศ์ เพื่อพิจารณาแต่งตังกรรมการ
สภาวิชาการแทนตาแหน่งว่าง (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ การประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้ อ ๙ (๓) แห่ งข้ อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏหมู่ บ้ านจอมบึ ง ว่ าด้ วยสภาวิ ชาการ
พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลั ย มีมติ แ ต่งตัง ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล สาระวงศ์ ให้ ดารงตาแหน่ ง
กรรมการสภาวิช าการผู้ ท รงคุณ วุฒิ จากบุ ค คลภายนอกมหาวิท ยาลั ย โดยให้ ดารงต าแหน่ งเท่ ากับ วาระ
ที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน
๕.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย
๕.๔.๑ พิจารณาคาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของอาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด (เรื่องรับที่ ๓/๒๕๖๑)
ดร.กาพล วันทา ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย ชีแจง
รายละเอียดว่า ตามที่ สภามหาวิทยาลั ยในการประชุมครังที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ได้พิจารณาคาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของอาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด (เรื่องรับที่ ๓/๒๕๖๑) และมีมติเห็นชอบ
ค าวิ นิ จ ฉั ย ของคณะกรรมการอุ ท ธรณ์ แ ละร้ อ งทุ ก ข์ ป ระจ ามหาวิ ท ยาลั ย ฯ ที่ มี ต่ อ เรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ เรื่ อ งรั บ
ที่ ๓/๒๕๖๑ ในประเด็นที่ ๒ กรณีผู้ร้องทุกข์เห็ นว่า ผู้ร้องทุกข์ได้รับการเลื่อนเงินเดือนที่ล่าช้าเกินสมควร
โดยข้าราชการอื่ น ๆ ได้รั บ การเลื่ อ นเงิน เดื อนไปแล้ ว และประเด็ น ที่ ๓ กรณี ผู้ ร้อ งทุ ก ข์ เห็ น ว่า ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึ งเรื่อง การบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครังที่ ๑ (๑ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๑) ประกาศลงวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการตัดเงินไว้ร้อยละ ๐.๐๕ เป็นการตัดโดยไม่มี
อานาจไม่มีหลักเกณฑ์ ไม่เป็นธรรมแก่ข้าราชการทุกข์รวมทัง ผู้ร้องทุกข์
ส่วนในประเด็นที่ ๑ กรณีผู้ร้องทุกข์ได้รับการเลื่อนเงินเดือนน้อยกว่าข้าราชการอื่น ๆ
ที่มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการระดับเดียวกัน สภามหาวิทยาลัยได้มีมติให้คณะกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาทบทวนคาวินิจฉัย ที่มีมติให้มหาวิทยาลัยแก้ไขร้อยละการสั่งเลื่อน
เงินเดือนให้แก่ผู้ร้องทุกข์ให้ถูกต้อง ตามข้อ ๓๘ (๒) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย

๒๐
การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ และการแก้ไขคาสั่งลงโทษ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยให้นาข้อมูลที่ได้รับคาชีแจงเพิ่มเติมไป
ประกอบการพิจารณา นัน
คณะกรรมการอุ ท ธรณ์ และร้อ งทุ ก ข์ป ระจามหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ หมู่ บ้ านจอมบึ ง
ได้พิจารณาทบทวนคาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของอาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด (เรื่อ งรับที่ ๓/๒๕๖๑)
แล้ วเสร็จ ในการประชุม ครังที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และรับรอง
รายงานในการประชุม ครังที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมีมติยืนยันในคาวินิจฉัยเดิ มที่ได้พิจารณาแล้วเสร็จ
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ในฐานะ
รองอธิการบดีที่กากับดูแลเรื่องนีชีแจงประกอบเอกสาร ดังนี (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
ขอให้ ข้อ มูล กระบวนการการเลื่ อนเงินเดือ นว่า กระบวนการเลื่ อนเงินเดือ นของ
มหาวิท ยาลั ย ท าเป็ น คราวๆ ตามขั นตอนตามประกาศมหาวิท ยาลั ย เพราะต้ องมี การบริห ารวงเงิน เลื่ อ น
เงิน เดื อ น แต่ เหตุ ที่ ท าให้ เกิ ด การร้ อ งทุ ก ข์ ประเด็ น ที่ ๑ ของผู้ ร้ องทุ ก ข์ เนื่ อ งจากจากการไม่ มี ข้ อ มู ล ผล
การปฏิบัติราชการ (รอบ ๑ ก.ค.- ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๐ เพื่อบริหารวงเงินเพื่อเลื่อนเงินเดือน ครังที่ ๑ คือ ๑ เม.ย. ๒๕๖๑)
ของผู้ร้องทุกข์พร้อมกับข้อมูลของคณาจารย์ของคณะ ทาให้ไม่สามารถดาเนินการกระบวนการบริหารวงเงิน
เพื่อเลื่อนเงินเดือนของผู้ร้องทุกข์คราวเดียวกับคณาจารย์ได้ ต้องดาเนินการบริหารวงเงินเพื่อเลื่อนเงิน เดือน
ของผู้ร้องทุกข์ภายหลัง หลังจากที่มีข้อมูลพร้อมแล้ว ทาให้วงเงินที่ใช้บริหารเพื่อเลื่อนเงินเดือนเป็นคนละวงเงิน
มีผลให้อัตราร้อยละของการเลื่อนเงินเดือนของทังสองคราว ไม่สามารถเปรียบเทียบหรือใช้ร่วมกันได้ แม้จะ
มีคะแนนผล การประเมินการปฏิบัติราชการเท่ากัน ซึ่งได้ชีแจงข้อมูลให้กับคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ประจ ามหาวิ ท ยาลั ย ตามประเด็ น ที่ ค ณะกรรมการขอให้ ให้ ข้ อ มู ล ตามที่ ป รากฏรายละเอี ย ดในเอกสาร
ประกอบการประชุมแยกเล่ม ดังนี
ประเด็น

ข้อมูล / คาชี้แจง

๑.ขอข้อมูล ระดับผลการประเมินและอัตราร้อยละของ
ฐานในการคานวณเพื่อเลื่อนขันเงินเดือนของอาจารย์
ดร.ถาวร เส้งเอียด ในแต่ละรอบการประเมิน ตังแต่
รอบการประเมินวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ให้แจ้งข้อมูลในแต่ละรอบการ
ประเมินจนถึงรอบการประเมินวันที่ ๑ กรกฎาคม
๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

ประกาศเรื่องระดับผลการประเมินและอัตราร้อยละ
ของฐานในการค านวณเพื่ อ เลื่ อ นขั นเงิน เดื อ นของ
อาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด ตังแต่รอบการประเมิน
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ จนถึงรอบการประเมินวันที่
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (๑)

๒๑
๒. ขอข้ อ มู ล ประกาศ หลั ก เกณฑ์ แบบฟอร์ม และ
ขันตอนการประเมินของมหาวิทยาลัยในรอบการ
ประเมิน วัน ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑
ธันวาคม ๒๕๖๐
๓. ขอค าอธิ บ าย ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
หมู่บ้ านจอมบึ ง เรื่อง ระดับ ผลการประเมินและ
อั ต ราร้ อ ยละของฐานในการค านวณเพื่ อ เลื่ อ น
เงินเดือนข้าราชการ ครังที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๑)
(เพิ่มเติม) ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
ในประเด็นดังนี

ประกาศเกี่ยวกับกรอบระยะเวลาฯ และการบริหาร
วงเงินฯ แผนภูมิไหลแสดงกระบวนการเลื่อนเงินเดือน
ตามรอบฯ แบบ ต.๒ แบบ ป.๒ และ แบบ ส.๒ ใน
รอบการประเมินวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (๒)

๒๒

ประเด็น
ข้อมูล / คาชี้แจง
๓.๑ ประกาศนี ท าตอนไหน เมื่ อ ไหร่ และมี ๓.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเรื่อง
วัตถุประสงค์เพื่ออะไร
ระดับผลการประเมิน และอัตราร้อยละของฐาน
ในการคานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ จะ
กระทาภายหลังจากที่มีการบริหารวงเงิน เลื่อน
เงิน เดื อ นของบุ ค ลากรในแต่ ล ะกลุ่ มเรีย บร้อ ย
แล้ ว มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ สรุ ป ผลการบริ ห าร
วงเงิ น เลื่ อ นเงิ น เดื อ นในแต่ ล ะครั้ ง ของการ
ด าเนิ น การบริ ห ารวงเงิ น ด้ ว ยเหตุ ปั จ จั ย
เกี่ยวกับความสมบูรณ์ของคะแนนประเมินที่แต่
ละคนได้ รั บ ฐานค านวณที่ ต่ า งกั น และการมี
เพดานวงเงินกาหนด ทาให้ในการพิจารณาเลื่อน
เงิน เดื อ นไม่ ส ามารถใช้ วิ ธี ก าหนดในลั ก ษณะ
ค่าคงที่ ห รือ แฟกเตอร์ตั ว คู ณ เพื่ อ การเที ยบค่ า
ระหว่างค่าผลคะแนนประเมินกับค่าร้อยละการ
เลื่ อ นได้ ต้ อ งใช้ วิ ธี ก ารบริ ห ารวงเงิ น เลื่ อ น
เงินเดือน เท่านัน
๓.๒ อธิบายตารางโดยเฉพาะช่องคะแนนร้อยละและ ๓.๒ ช่ อ งจ านวนคน เป็ น ช่ อ งที่ ให้ ระบุ จ านวนคนที่
ช่องจานวนคน หมายถึงอะไร
ได้ รั บ การเลื่ อ นเงิ น เดื อ นในอั ต ราค่ า ร้ อ ยละ
เดียวกัน จาแนกตามระดับผลการประเมินจาก
ช่ อ งคะแนนร้ อ ยละ ซึ่ ง เกิ ด ขึ นภายหลั ง ที่ ไ ด้
ดาเนินการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนในแต่ละ
ครังเสร็จเรียบร้อยแล้วเท่านัน
๓.๓ ในตาราง ข้าราชการ (ประเภทวิชาการ) ผลการ ๓.๓ บัญชีรายชื่อข้าราชการคณะครุศาสตร์ ๖ ท่านที่
ประเมินดีเด่น ๑ ช่วงคะแนน ๙๐ – ๙๔.๙๙ ที่
มี ผ ลการประเมิ น (รอบ) ช่ ว งคะแนน ๙๐ –
ได้ขึนเงินเดือนร้อยละ ๓.๒๐ จานวน ๖ คน ให้
๙๔.๙๙ พร้อมแสดงค่าผลการประเมินรายบุคคล
ระบุ รายชื่อ มีชื่อใครบ้ าง และใน ๖ คน ได้ช่วง
ในการบริห ารวงเงินเลื่ อนเงิน เดือ นข้ าราชการ
คะแนนใดบ้ า ง จาก ๙๐ – ๙๔.๙๙ ที่ ไ ด้ ขึ น
ครังที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๑) ตามสิ่ งที่ ส่ งมา
เงินเดือนร้อยละ ๓.๒๐
ด้วย (๓)

๒๓
๔. ในกรณีอาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด ที่ถูกประเมิน
ในรอบวั น ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึ งวั น ที่ ๓๑
ธันวาคม ๒๕๖๐ ได้คะแนน ๙๔.๕๐ ซึ่งอยู่ในช่วง
คะแนน ๙๐ – ๙๔.๙๙ จะใช้ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่องระดับผลการประเมิ น
และอัตราร้อยละ ครังที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๑)
ประเด็น
ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เพื่อขอขึนเงินเดือน
ร้อยละ ๓.๒๐ เหมือนอาจารย์ในคณะครุศาสตร์ ๖
คน ที่ ถู ก ประเมิ น ในรอบเดีย วกั น ได้ ห รื อ ไม่ ที่ ได้
เพราะอะไร หรือทีไ่ ม่ได้เพราะอะไร
๕. เหตุผลที่อาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด ได้ขึนเงินเดือน
ร้อยละ ๓.๑๒ เพราะอะไร และใช้เกณฑ์อะไร

ไม่ได้ เนื่องจาก ค่าร้อยละ ๓.๒๐ มาจากการบริหาร
วงเงินเลื่อนเงินเดือนซึ่งใช้วงเงินเลื่อนร้อยละ ๓ ของ
เงินเดือนของข้าราชการ ๑๐ ท่านเท่านัน ไม่รวมร้อยละ ๓
ของเงินเดือน อ.ดร.ถาวร หากจะให้ดาเนินการ ก็ต้อง
ดาเนิน การบริห ารวงเงินเลื่ อนเงิน เดือ นใหม่ ทั งหมด
(ร้อยละ ๓ ของเงินเดือนของข้าราชการ ๑๑ ท่าน)
ข้อมูล / คาชี้แจง
และไม่สามารถคาดหวัง ผลการบริหารวงเงิน ร้อยละ
๓.๒๐ สาหรับข้าราชการที่มีผลการประเมินในกลุ่มนีได้
เหตุเพราะการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนมีเพดานที่
กาหนดไม่ให้เกินร้อยละ ๓ ของเงินเดือนข้าราชการ
เนื่องจาก ร้อยละ ๓ ของเงินเดือน อ.ดร.ถาวร เป็น
จานวนเงินที่ส ามารถบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนได้
เพี ยง ๓.๑๒ ของฐานคานวณเท่านัน ถ้าจะให้ เลื่ อน
ร้อยละ ๓.๒๐ ฐานคานวณจะต้องเป็น ๓๖,๔๗๘.๑๓
แทน ๓๗,๐๘๐ ซึ่งไม่ถูกต้อง หรือถ้าฐานคานวณ เป็น
ฐานล่ า งคื อ ๒๔,๐๓๐ อ.ดร.ถาวร ก็ จ ะได้ เลื่ อ นถึ ง
ร้ อ ยละ ๔.๘๐ ของฐานค านวณ เกณฑ์ ที่ ใ ช้ เ ป็ น
หลักการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนซึ่งมหาวิทยาลัย
ใช้ในการดาเนินการเลื่อนเงินเดือนสาหรับข้าราชการ
และพนักงานมหาวิทยาลัย เหมือนกันทุกคน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ ชีแจงข้อมูลเพิ่มเติมว่า ตัวเลข (อัตราร้อยละ
การขึนเงินเดือน) นีมาจากเงื่อนไขที่กรมบัญชีกลางกาหนด ให้คานวณจากฐานคานวณ ตัวเลขจะได้เท่าไรขึนอยู่
กับฐานคานวณ
ที่ประชุมได้มีการเปิดโอกาสให้คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลั ย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร และ
อธิการบดี ได้ชีแจงแสดงจุดยืนและเหตุผลในการพิจารณาเรื่องนี (เรื่องร้องทุกข์ประเด็นที่ ๑) และคาวินิจฉัย
ของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย พบว่าคาชีแจงจากคณะกรรมการอุทธรณ์และร้อง

๒๔
ทุกข์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง และผู้บริหารต่างมีจุดยืนที่แม้จะต่างกัน แต่ก็มีเหตุผลด้วยกัน
ทังสองฝ่าย โดยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย มีความเห็นอยู่บนฐานของหลักการว่า
เมื่อเป็นการเลื่อนเงินเดือนครังเดียวกัน คือ ครังที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๑) จากผลการปฏิบัติงานรอบเดียวกัน
(๑ ก.ค. – ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๐) แม้การดาเนินการกระบวนการการเลื่อนเงินเดือนเป็นคนละคราว และประกาศผล
เป็นคนละห้วงเวลา [ครังแรก ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่องระดับผลการประเมินและ
อัตราร้อยละของฐานในการคานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครังที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๑) (เพิ่มเติม)
ประกาศ ณ วัน ที่ ๑๒ มิถุน ายน ๒๕๖๑ ส าหรับกลุ่ มข้าราชการสังกัดคณะครุศาสตร์ในภาพรวม ครังที่ ๒
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่องระดับผลการประเมินและอัตราร้อยละของฐานในการคานวณ
เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครังที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๑) (เพิ่มเติม) ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ สาหรับ
ผู้ร้องทุกข์ เกณฑ์หรืออัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนผู้ที่ได้คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการที่เท่ากัน
ควรจะได้รับ อัต ราร้อยละของการเลื่ อนเงิน เดือนเท่ากัน กรณี นี ผู้ ร้องทุกข์มีคะแนนผลการปฏิบั ติราชการ
ที่ ๙๔.๕๐ คะแนน และได้รับการเลื่อนเงินเดือนในอัตราร้อยละ ๓.๑๒ ตามประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
จึงควรได้รับการเลื่อนเงินเดือนในอัตราร้อยละ ๓.๒๐ เท่ากับข้าราชการในสังกัดคณะครุศาสตร์ ที่มีคะแนนผล
การปฏิบัติราชการที่เท่ากัน ที่อยู่ในประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
ซึ่งฝ่ายบริหารได้ชีแจงว่า การดาเนินการกระบวนการเลื่อนเงินเดือน แม้จะเป็นการพิจารณา
การขึนเงินเดือนในครังเดียวกัน และจากผลการปฏิบัติราชการในรอบเดียวกัน แต่ถ้าเป็นการดาเนินการแยกกัน
คนละคราวหรือห้วงเวลา การดาเนินการซึ่งจะต้องมีการบริหารวงเงินเพื่อเลื่อนเงินเดือนขึนนัน จะต้องใช้วงเงิน
คนละวงเงิน ขึนอยู่กับฐานเงิน เดือนของข้าราชการทังหมดที่อยู่ในการพิจารณาแต่ละคราว สุดวิสัยที่จะใช้
คะแนนผลการประเมินและอัตราร้อยละการเพิ่มเงินเดือนร่วมกันได้ เนื่องจากเป็นฐานวงเงินคานวณเป็นคนละ
ฐานดังกล่าว อีกทังการดาเนินการเลื่อนอัตราเงินเดือนให้กับผู้ร้องทุกข์คราวที่ร้องทุกข์นี ยังอยู่ในช่วงของการ
แก้ปัญหาการเลื่อนอัตราเงินเดือนรอบการปฏิบัติงานย้อนหลังที่ต่อเนื่องมาจนถึงครังที่ร้ องทุกข์นีด้วย ทาให้
สุดวิสัยหรือไม่ส ามารถที่จะพิจารณาบริหารวงเงินเพื่อเลื่ อนอัตราเงินของผู้ร้องทุกข์พร้อมในคราวเดียวกับ
ข้าราชการของคณะครุศาสตร์ได้ แต่การดาเนินการในวงรอบปัจจุบัน ถ้าได้รับผลการปฏิบัติราชการตามเวลา
ที่กาหนดของข้าราชการทังหมด ก็จะสามารถดาเนินการพร้อมกันในคราวเดียวกันได้
เมื่อถึงจุดนีที่ประชุมจึงเห็นว่า คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย
มีความเห็น และความเข้าใจโดยสุจริตอยู่บนฐานของหลัก การที่มีเหตุผลที่ควรจะเป็น แต่ทางฝ่ายบริหารของ
มหาวิทยาลัย จากการที่ต้องดาเนินการบริหารวงเงินเพื่อเลื่อนอัตราเงินเดือนตามข้อกาหนดของกฎหมาย และ
ยังอยู่ในช่วงของการแก้ปัญหาย้อนหลัง ทาให้ต้องแยกดาเนินการ สุดวิสัยที่จะทาได้ในคราวเดียวกัน หรือนามา
เทียบเคียงหรือใช้ด้วยกัน จึงเห็นว่าหลักการของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์เป็นสิ่งที่มีเหตุผล แต่ยัง
ไม่สามารถดาเนินการตามหลักการดังกล่าวในครังที่มีการร้องทุกข์นีได้ และช่องว่างของเรื่องนีอยู่ที่การบริหาร

๒๕
วงเงิน เพื่อเลื่อนอัตราเงิน เดือนของผู้ร้องทุกข์ ไม่อยู่ในคราวเดียวกับคณาจารย์ของคณะ ซึ่งต่อไปไม่ ควรให้
เกิดขึนอีก
มติ ที่ ประชุ ม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๓) แห่ งพระราชบั ญญั ติ มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ ดังนี
๑) คาวินิจฉัย ของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย เรื่องร้องทุกข์
ของอาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด (เรื่องรับที่ ๓/๒๕๖๑) เฉพาะประเด็นที่ ๑ ที่ให้มีการแก้ไขร้อยละสั่งเลื่อน
เงินเดือนให้ผู้ร้องทุกข์ ไม่สามารถปฏิบัติได้ โดยให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่องระดับผลการประเมิน และอัตราร้อยละของฐานในการคานวณเพื่อเลื่ อนเงินเดือนข้าราชการ ครังที่ ๑
(๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑) (เพิ่มเติม) ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๒) มหาวิทยาลัยควรมีการกาชับ ตักเตือนให้ ผู้บังคับบัญชาระดับคณะดาเนินการให้ การ
เลื่อนอัตราเงินเดือนของข้าราชการทังหมดของคณะครุศาสตร์อยู่ในคราวเดียวกัน
๕.๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
๕.๕.๑ พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการ (สายวิชาการ) และพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ อ รรถพล อุ ส ายพั น ธ์ รองอธิ ก ารบดี ชี แจงรายละเอี ย ดว่ า
มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของข้ าราชการ (สายวิชาการ) ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน ๑ ราย คือ นายชวน ภารังกูล และดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ จานวน ๑ ราย
คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) จานวน ๔ ราย คือ นายทรงเกียรติ
อิงคามระธร นายพรศักดิ์ สุจริตรักษ์ นางสาวกษริน วงศ์กิตติชวลิต และนายพิเชฐ สัตย์วินิจ ตามหลักเกณฑ์
และวิ ธี ก ารที่ ก าหนดไว้ ใ นประกาศคณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา (ก.พ.อ.)
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตังบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครังที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒ และสภาวิชาการ ในการประชุมครังที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงขอ
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๙) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติกาหนดตาแหน่งเพื่อเลื่ อนและแต่งตังข้าราชการ (สายวิชาการ)
และพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) จานวน ๖ ราย ดังนี

๒๖
๑) ข้าราชการ (สายวิชาการ) จานวน ๒ ราย ดังนี
ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
(๑) เห็ นสมควรให้ กาหนดตาแหน่ง นายชวน ภารังกูล เป็นตาแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการศึกษา ตังแต่วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์
(๒) เห็นสมควรให้กาหนดตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ เป็นตาแหน่ง
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาครุศาสตร์ ตังแต่วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๒) พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) จานวน ๔ ราย ดังนี
ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
(๑) เห็ น สมควรให้ กาหนดตาแหน่ง นายทรงเกียรติ อิงคามระธร เป็นตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ตังแต่วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
(๒) เห็ น สมควรให้ ก าหนดต าแหน่ ง นายพรศั ก ดิ์ สุ จ ริ ต รั ก ษ์ เป็ น ต าแหน่ ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ตังแต่วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
(๓) เห็นสมควรให้กาหนดตาแหน่ง นางสาวกษริน วงศ์กิตติชวลิต เป็นตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ อนุสาขาวิชาวรรณคดีศึกษา ตังแต่วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
(๔) เห็นสมควรให้กาหนดตาแหน่ง นายพิเชฐ สัตย์วินิจ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ตังแต่วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๖.๑ รายงานทางการเงิน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ (รอบ ๙ เดือน) ณ สิ้น ไตรมาสที่ ๓ (ตั้ งแต่วัน ที่ ๑
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒)
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ณ ฐพรภั ท ร์ อิ น ทรศิ ริ พ งษ์ รองอธิ ก ารบดี ชี แจงรายละเอี ย ดว่ า
ตามแผนปฏิบั ติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีวงเงินเพื่อการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการ สามส่วน คือ ส่วนแรก มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณแผ่นดิน
จานวน ๓๑๒,๙๑๗,๖๐๐.๐๐ ส่วนที่สอง เงินนอกงบประมาณหรือเงินรายได้ (ปกติ) จานวน ๗๔,๓๕๓,๗๐๐.๐๐ บาท
ส่วนที่สาม เงินนอกงบประมาณหรือเงินรายได้ (พิเศษ) จานวน ๒๒,๑๙๗,๗๐๐.๐๐ บาท โดยส่วนที่สองและ
ส่ ว นที่ ส าม ค านวณจากร้ อ ยละ ๘๐ ของเงิ น ประมาณการรายรั บ รวมสามส่ ว น มหาวิ ท ยาลั ย มี ว งเงิ น
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จานวน ๔๐๙,๔๖๘,๓๐๐.๐๐ บาท
การนี มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทารายงานทางการเงิน จาแนกตามแหล่งเงิน ดังนี

๒๗
ส่วนแรก แหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน
มีการเบิกจ่ายในแต่ละรายการตามวงเงินที่ได้รับ ครังที่ 2/2562 (รอบ 9 เดือน) ณ สินไตรมาสที่ 3
(ตังแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562) ดังนี
จานวนที่เบิกจ่ายในแต่ละรายการ คิดเทียบร้อยละของงบทั้งหมด
รายการ
งบประมาณที่ได้รับ
( บาท )
ร้อยละ
งบเริ่มต้น
เบิกจ่าย
57,983,700.00
47,727,965.93 82.31
18.53
15.25
งบบุคลากร
21,107,200.00
18,297,540.18 86.69
6.75
5.85
งบดาเนินงาน
งบลงทุน

78,674,500.00

9,066,532.33

11.52

25.14

2.90

งบเงินอุดหนุน

122,251,600.00

92,688,226.83

75.82

39.07

29.62

งบรายจ่ายอื่น

32,900,600.00

11,688,550.26

35.53

10.51

3.74

รวมทุกงบ

312,917,600.00

179,468,815.53

57.35

100.00

57.35

ส่วนที่สอง แหล่งเงินนอกงบประมาณหรือเงินรายได้ (ปกติ)
มีรายรับ จริงและเบิ กจ่าย (รอบ 9 เดือน) ครังที่ 2/2562 (ตังแต่วันที่ 1 ตุ ล าคม พ.ศ. 2561 - 30
มิถุนายน พ.ศ. 2562) ดังนี
1) รายรับจริงเทียบกับประมาณการ จานวน

ประมาณการรายรับ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(คน)

1. รวมรายได้มหาวิทยาลั ยฯ และศูนย์ในเมืองราชบุรี

(ระดับปริญญาตรี)
- รายได้โรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวัน
- รายได้จากค่าธรรมเนียมแรกเข้า
- รายได้จากค่าบารุงหอพัก

88.57

73,803,600.00

66,918,294.00

90.67

4,745

67,740,000.00

60,252,974.00

88.95

125

1,375,000.00

1,009,980.00

73.45

1,251

1,251,000.00

1,500,000.00

119.90

699

3,437,600.00

4,155,340.00

120.88

7,808,500.00

6,225,492.93

79.73

- รายได้จากการให้บริการวิชาการ

500,000.00

- รายได้จากดอกเบี้ยธนาคาร

52.80

384,000.00

548,400.00

142.81

1,000,000.00

1,091,568.70

109.16

1,237,512.20

-

3,424,500.00

2,028,000.00

59.22

308

11,330,000.00

9,170,550.00

80.94

308

11,330,000.00

9,170,550.00

80.94

92,942,100.00

82,314,336.93

88.57

- รายได้จากการปรับปรุงบัญชีปีกอ่ น

-

- รายได้คา่ บารุงอาคารสถานที่จากการจัด
การศึกษาภาคพิเศษ

ตอนปลาย
รวมประมาณการรายรับทั้งสิ้ น
หัก ตามข้อบังคับว่าด้วยการบริหารการเงิ น พ.ศ. 2548

-

1,320,012.03

- รายได้อื่น (ค่าปรับ ค่าขายแบบ)

- รายได้จากค่าบารุงการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น -

-

2,500,000.00

- รายได้จากค่าธรรมเนียมการสมัครนักศึกษา

หมู่บา้ นจอมบึง

ร้อยละ

82,314,336.93

1.2 รวมรายได้นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา

1.3 รายได้จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลั ยราชภัฏ

รายรับจริง

92,942,100.00

1.1 รวมรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา
- รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ

งบประมาณ (บาท)

หมายเหตุ

- รายได้จากดอกเบี้ยธนาคาร

2,500,000.00

1,320,012.03

52.80

384,000.00

548,400.00

142.81

1,000,000.00

1,091,568.70

109.16

1,237,512.20

-

3,424,500.00

2,028,000.00

59.22

308

11,330,000.00

9,170,550.00

80.94

308

11,330,000.00

9,170,550.00

80.94

92,942,100.00

82,314,336.93

88.57

18,588,400.00

16,462,867.39

88.57

74,353,700.00

65,851,469.54

88.57

- รายได้จากค่าธรรมเนียมการสมัครนักศึกษา
- รายได้อื่น (ค่าปรับ ค่าขายแบบ)

๒๘

- รายได้จากการปรับปรุงบัญชีปีกอ่ น

-

- รายได้คา่ บารุงอาคารสถานที่จากการจัด
การศึกษาภาคพิเศษ
1.3 รายได้จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลั ยราชภัฏ
หมู่บา้ นจอมบึง
- รายได้จากค่าบารุงการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย
รวมประมาณการรายรับทั้งสิ้ น
หัก ตามข้อบังคับว่าด้วยการบริหารการเงิ น พ.ศ. 2548
หมวด 2 ( ร้อยละ 20)
คงเหลื อจัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
ประจาปีงบประมาณ 2562

รายงานเบิกจ่ายประเภทเงินรายได้ (ปกติ) รอบ
วงเงินงบประมาณ
เบิกจ่าย 3 ไตรมาส
คงเหลือ
(เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 67.11)

9 เดือน
74,353,700.00 บาท
49,898,605.76 บาท
24,455,094.24 บาท

ส่วนที่สาม แหล่งเงินนอกงบประมาณหรือเงินรายได้ (พิเศษ)
มีรายรับจริงและเบิ กจ่าย (รอบ 9 เดือน) ครังที่ 2/2562 (ตังแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 - 30
มิถุนายน พ.ศ. 2562) ดังนี
1) รายรับจริงเทียบกับประมาณการ โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี
ประมาณการรายรับ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาภาคพิเศษ
ระดับปริญญาตรี
หัก ตามข้อบังคับว่าด้วยการบริหารการเงิ น พ.ศ. 2548
หมวด 2 ( ร้อยละ 20)
คงเหลื อจัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของ
โครงการฯ

จานวน
(คน)
761

งบประมาณ (บาท)

รายรับจริง

ร้อยละ

14,717,500.00

9,576,520.00

65.07

2,943,500.00

1,915,304.00

65.07

11,774,000.00

7,661,216.00

65.07

หมายเหตุ

๒๙
รายงานเบิกจ่ายประเภทเงินรายได้ รอบ 9 เดือน
วงเงินงบประมาณรายรับจริง
7,661,216.00 บาท
เบิกจ่าย 3 ไตรมาส
6,832,209.05 บาท
คงเหลือ
829,006.95 บาท
(เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 89.18)

2) รายรับจริงเทียบกับประมาณการ บัณฑิตวิทยาลัย
ประมาณการรายรับ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. รายได้จากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (หลั งหัก
ความคลาดเคลื่ อน)
- รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
- รายได้จากค่ารักษาสภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

จานวน

งบประมาณ (บาท)

(คน)

5,628,750.00

2,195,500.00

39.01

78

5,400,000.00

2,160,250.00

40.00

120

525,000.00

331,500.00

63.14

296,250.00

296,250.00

100.00

180

6,300,000.00

3,553,100.00

56.40

180

6,300,000.00

2,700,000.00

42.86

853,100.00

-

11,928,750.00

5,748,600.00

48.19

2,385,750.00

1,149,720.00

48.19

9,543,000.00

4,598,880.00

48.19

5
- รายได้คา่ ธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
- รายได้คา่ ธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (รุ่น 18-19)
รวมประมาณการรายรับบัณฑิตวิทยาลั ย (1+2)
หัก ตามข้อบังคับว่าด้วยการบริหารการเงิ น พ.ศ. 2548
หมวด 2 ( ร้อยละ 20)
คงเหลื อจัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของ
บัณฑิตวิทยาลั ย

ร้อยละ

198

หัก ความคลาดเคลื่อนจากการประมาณการรายรับ ร้อยละ
2. รายได้จากนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

รายรับจริง

-

รายงานเบิกจ่ายประเภทเงินรายได้ (บัณฑิตวิทยาลัย) รอบ 9 เดือน
วงเงินงบประมาณรายรับจริง
4,598,880.00 บาท
เบิกจ่าย 3 ไตรมาส
2,417,985.92 บาท
คงเหลือ
2,180,894.08 บาท
(เบิกจ่ายคิดเป็นร้อย 52.58)

หมายเหตุ

๓๐
3) รายรับจริงเทียบกับประมาณการ งานจัดหารายได้และผลประโยชน์ฯของมหาวิทยาลัย
ประมาณการรายรับ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายได้จากงานจัดหารายได้ของมหาวิทยาลั ย
หัก ตามข้อบังคับว่าด้วยการบริหารการเงิ น พ.ศ. 2548
หมวด 2 ( ร้อยละ 20)
คงเหลื อจัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของ
งานจัดหารายได้ฯ

จานวน
4 โครงการ

งบประมาณ (บาท)

รายรับจริง

ร้อยละ

1,100,000.00

1,355,558.51

123.23

220,000.00

271,111.70

123.23

880,000.00

1,084,446.81

123.23

หมายเหตุ

ดาเนินการเบิกจ่ายตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครังที่ 5/2562 เมื่อ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 จานวนเงิน 1,355,558.51 บาท

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินประเภทอื่น ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562)
1. เงินรายได้สะสม (เงินคงคลัง) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบบริหารงานตามภารกิจ)
วงเงินงบประมาณ
18,600,900.00 บาท
เบิกจ่าย ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562
11,143,267.81 บาท
คงเหลือ
7,457,632.19 บาท
(เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 59.91)
2. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รายได้) (ติดตังวางท่อประปาภายในมหาวิทยาลัยฯ)
วงเงินงบประมาณ
2,201,500.00 บาท
เบิกจ่าย ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562
บาท
คงเหลือ
2,201,500.00 บาท
(เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 0 )
หมายเหตุ อยู่ระหว่างดาเนินการ
3. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รายได้) (บริหารงานตามภารกิจ)
วงเงินงบประมาณ
2,640,329.70 บาท
เบิกจ่าย ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562
1,480,802.80 บาท
คงเหลือ
1,159,526.90 บาท
(เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 56.08 )

๓๑
4. เงิน กัน ไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เงิน รายได้สะสม) (ส ารวจ/จัดท าแผนแม่บ ทฯ และ
ปรับปรุงห้องทรัพย์คิรี)
วงเงินงบประมาณ
1,000,000.00 บาท
เบิกจ่าย ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562
276,000.00 บาท
คงเหลือ
724,000.00 บาท
(เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 27.60)
5. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (บัณฑิตวิทยาลัย) (จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)
วงเงินงบประมาณ
1,472,728.00 บาท
เบิกจ่าย ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562
224,050.00 บาท
คงเหลือ
1,248,678.00 บาท
(เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 15.21)
6. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (บัณฑิตวิทยาลัย) (จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)
วงเงินงบประมาณ
2,135,561.00 บาท
เบิกจ่าย ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562
881,489.00 บาท
คงเหลือ
1,254,072.00 บาท
(เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 41.28)
7. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ) (บริหารงานตามภารกิจ)
วงเงินงบประมาณ
915,610.00 บาท
เบิกจ่าย ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562
452,700.00 บาท
คงเหลือ
462,910.00 บาท
(เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 49.44)
8. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เงินรายได้สะสม) (พัฒนาศูนย์ภาษาฯ)
วงเงินงบประมาณ
6,917,000.00 บาท
เบิกจ่าย ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562
4,770,000.00 บาท
คงเหลือ
2,147,000.00 บาท
(เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 68.96)
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครังที่ ๙/๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

๓๒

เลิกประชุมเวลา ๑๙.๐๘ น.

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

ผู้บันทึกและผู้พิมพ์
ผู้บันทึกและผู้พิมพ์
ผู้บันทึกและตรวจรายงาน
ผู้ตรวจทานรายงาน

