การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี อาคารอานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

รายนามผู้เข้าประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
๓. ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์
๔. นายประพันธ์ มนทการติวงศ์
๕. ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ
๗. นายเรืองชัย เนตรปฐมพร
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัยนา แคล้วเครือ

๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์
๑๐. อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม
๑๒. อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง
๑๓. รองศาสตราจารย์สุทิน สนองผัน
๑๔. อาจารย์ ดร.สุดจิต หมั่นตะคุ
๑๕. อาจารย์สุพัตรา จันทร์ศิริโพธา
๑๖. อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาพร โพคัยสวรรค์
๑๘. นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
๑๙. นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
๒๐. นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทาหน้าที่
แทนนายกสภามหาวิทยาลัย
อธิการบดี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย
รองประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการเข้าร่วมประชุมแทนประธาน
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการจากผู้บริหาร
กรรมการจากผู้บริหาร
กรรมการจากผู้บริหาร
กรรมการจากผู้บริหาร
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
รองอธิการบดี
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นิติกร

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๒
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
๒. นายพูนชัย คทาวัชรกุล
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์ เพิ่มชาติ
๔. อาจารย์ ดร.พนารัตน์ แสงวิจิตร
๕. อาจารย์ปิยณัฐ สุนทรประเสริฐ

รองอธิการบดี
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
ประธานสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
อาจารย์ประจาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประธานสาขาวิชาภาษาไทย

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากประธาน
การประชุมสภามหาวิทยาลัยประจาเดือนกันยายนให้ที่ประชุมเลือกตัวแทนจากกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยเป็นประธานที่ประชุมแทน เนื่องจากต้องเข้ารับการผ่าตัด ในวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
และต้องพักรักษาตัวประมาณ ๒ สัปดาห์
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๒ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากอธิการบดี
๑) การรั บ นั กศึกษาใหม่ ป ระจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีนักศึ กษาลงทะเบียนเรียน จานวน
๑,๔๗๗ คน โดยภาพรวมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีดังนี้
๑.๑) นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
จานวน ๖,๕๔๘ คน
๑.๒) นักศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี
จานวน ๘๘๔ คน
๑.๓) นักศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาโท
จานวน ๔๒๓ คน
๑.๔) นักศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาเอก
จานวน ๒๙ คน
๑.๕) นักศึกษาภาคพิเศษ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จานวน ๑๒๖ คน
รวมทั้งสิ้น
จานวน ๘,๐๑๐ คน
๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัดอบรมพัฒนาครูโครงการนาร่องคูปองพัฒนาครู ซึ่งเป็นการนาร่องการปฏิรูปครูในด้านการพัฒนาครู
โดยจะให้เงินครู จานวน ๓,๕๐๐ บาท ให้ครูเลือกอบรมเพื่อพัฒนาตนเองในสถาบันอุดมศึกษาใดก็ได้ที่มีชื่อให้
เป็นหน่วยฝึกอบรม ซึ่งมหาวิทยาลัยเป็นหนึ่งใน ๕๓ แห่ง ทีส่ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเลือก
ให้เข้าร่วมโครงการให้พัฒนาครูสาขาวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา
โดยเริ่มเปิดโครงการวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ และมีครูแจ้งความจานง
เข้ารับการอบรมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ดังนี้

๓
- จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.) เขต ๘ (จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี)
จานวน ๔๓ คน
- จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) เขต ๑ และ เขต ๒ จานวน ๔๓ คน
มหาวิทยาลัยจะสรุปโครงการระยะแรกในวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อดูว่ามีปัญหา
อะไรที่ต้องปรับปรุง
๓) เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ลงนามความร่วมมือกับพลโท สถาพร สีมาสุรรักษ์ เจ้ากรมการทหารช่าง
เพื่อร่วมกันดาเนินการ ดังนี้
(๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงให้การสนับสนุนการพัฒนากาลังพล คือ กรมการทหารช่าง
ส่งกาลังพลมาเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงตามความต้องการของเจ้าตัว ส่วนใหญ่ต้องการมา
ศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และพัฒนาด้านภาษา
(๒) กรมการทหารช่ า งให้ ก ารสนั บ สนุ น การพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง ในปี ที่ ผ่ า นมาได้
สนับสนุนการก่อสร้างสนามฟุตบอลที่ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง
การลงนามความร่วมมือนี้มีระยะเวลา ๓ ปี
๔) เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มีการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาค
ตะวันตก ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
(๑) การผลิ ตครู ตามโครงการคุรุทายาท ให้ มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ หมู่บ้านจอมบึงเป็ น
ผู้ ป ระสานงานการใช้ ทรั พ ยากรร่ ว มกัน ซึ่ ง เดิ ม ทีจ ะดาเนิน การตั้ งแต่ ปี การศึก ษา ๒๕๕๘ แต่ เ นื่ องจาก
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ยังไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี คาดว่าจะดาเนินการได้ในปีการศึกษา ๒๕๕๙
และมหาวิทยาลัยได้ดาเนินการจัดประชุมไปแล้ว ๑ ครั้ง เพื่อดูว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง ๔ แห่ง สอบบรรจุครู
ได้ในสาขาวิชาใดบ้าง โดยมีหลักการว่าจะไม่แข่งกัน เอง การผลิตครูจะกระจายการผลิต เพื่อให้นักศึกษา
สามารถเข้าโครงการได้ทั้ง ๔ แห่ง
(๒) การผลิตบุคลากรรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งเขตเศรษฐกิจพิเศษอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเป็นผู้รับผิดชอบประสานงานการจัดทาหลักสูตรพัฒนาโดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ทั้ง ๔ แห่ง
(๓) การประสานความร่วมมือกับ Edith Cowan University ประเทศออสเตรเลียเพื่อพัฒนาอาจารย์
ได้ ล งนามความร่ ว มมื อ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง และมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี เ ป็ น
ผู้รับผิดชอบประสานงาน
(๔) เรื่องการพัฒนาบุคลากรระดับหลักสูตร โดยเฉพาะประธานสาขาวิชาแต่ละหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นผู้รับผิดชอบและประสานงานในเรื่องนี้ โดยจะดาเนินการพัฒนาบุคลากร
ในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(๕) เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการติดตามประเมินศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มาประเมินการดาเนินงานในรอบ ๑๘๐ วันของศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ซึ่งปีนี้เป็นปีแรก ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยสามารถ

๔
ดาเนินการตามเงื่อนไขได้ครบถ้วน ที่ประชุมเห็นชอบให้เพิ่มงบประมาณเพื่อดาเนินการต่อ โดยงวดแรกให้มา
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อดาเนินการหกเดือนแรก และหากผ่านการประเมินก็จะเพิ่มให้อีก ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
รวมเป็น ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๓ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ไม่มี
๑.๔ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ไม่มี
๑.๕ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากเลขานุการ
๑) ขอถอนระเบียบวาระที่ ๔.๒.๓ พิจารณา ร่าง ระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกีฬา กิจกรรมทางวิชาการและการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา พ.ศ. ....
๒) ขอเปลี่ยนลาดับและปรับชื่อระเบียบวาระ ดังนี้
(๑) ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๑ พิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
(๒) ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๒ พิจารณา ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ว่าด้วย การบริหารศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. ....
(๓) ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๓ พิจารณา ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
๓) ขอเพิ่ ม ระเบี ย บวาระที่ ๕.๒.๓ พิ จ ารณาขออนุ มั ติ ง บประมาณเงิ น รายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)
๔) ขอเพิ่มระเบียบวาระที่ ๕.๒.๔ พิจารณา ร่าง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
แบบติดตั้งบนดินสาหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ประธานขอให้ ที่ป ระชุมตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อรับรองรายงานการประชุม
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มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ยกเว้นรองศาสตราจารย์สุทิน สนองผัน และอาจารย์สุพัตรา
จันทร์ศิริโพธา ไม่รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว และมีการแก้ไข หน้า ๑๑ ระเบียบวาระที่ ๑.๕ ข้อ ๑)
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข ขอแก้ไขโดยเพิ่มข้อความ “จานวน ๒๐,๐๐๐ บาท” ท้ายประโยค
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ รายงานการติดตามการดาเนินการของโครงการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงศ์ รายงานว่า คณะกรรมการจัดหารายได้และ
ผลประโยชน์ฯ ได้จัดประชุม ครั้งที่ ๘ (๑๖)/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เพื่อพิจารณาผลการ
ดาเนินงานของโครงการจัดหารายได้ ซึ่งสรุปผลการดาเนินงาน ดังนี้
๑) คณะกรรมการจัดหารายได้และผลประโยชน์
คณะกรรมการจั ดหารายได้และผลประโยชน์ โดยคณะกรรมการดาเนินการขายทอดตลาด
ดาเนินการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชารุด เสื่อมสภาพของโครงการร้านสวัสดิการ (วัสดุเครื่องเขียน)
เรียบร้อยแล้ว และเห็นชอบให้ตง้ั คณะกรรมการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือทั้งหมดของโครงการร้านสวัสดิการ
(วัสดุเครื่องเขียน)
๒) โครงการบริการสถานที่และครุภัณฑ์
ผลการดาเนินโครงการฯ รอบ ๙ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึง ๓๐ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๕๘) มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย (ทางบัญชี) จานวน ๙๔๔,๓๑๗.๖๖ บาท
๓) โครงการสระว่ายน้าราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ผลการดาเนินโครงการฯ รอบ ๙ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึง ๓๐ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๕๘) มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย (ทางบัญชี) จานวน ๑๘๙,๓๘๑.๔๘ บาท
๔) โครงการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจจอมพล
คณะกรรมการจัดหารายได้ ฯ เห็ นชอบให้ดาเนินการซ่อมบารุงอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีสภาพ
พร้อมใช้งานเพื่อรองรับการบริการผู้เข้าพักได้อย่างเหมาะสม และเสนอแนะให้มีมาตรการประหยัดพลังงาน
เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน รวมทั้งมอบให้เจ้าหน้าที่บัญชีกลางตรวจสอบทางบัญชีให้เรียบร้อยก่อนเสนอ
ผลการดาเนินโครงการฯ รอบ ๙ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึง ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘)
มติที่ประชุม สภามหาวิทยาลั ยชื่นชมการดาเนินการของโครงการบริการสถานที่และครุภัณฑ์
และโครงการสระว่ายน้าราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และมีข้อเสนอแนะให้โครงการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ธุรกิจจอมพลดาเนินการปรับปรุงอาคาร จัดให้มบี ริการอาหารเช้า และกาหนดราคาค่าที่พักให้เหมาะสม
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๓.๒ ผลการตรวจสอบนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม กรณีนางสาวนภัทร อุ่นหมี
และนางสาวจันทรรัตน์ ศิริพิพัฒนกูล
อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง สืบเนื่องว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘
มีมติ “ให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบว่า นางสาวนภัทร อุ่นหมี และนางสาวจันทรรัตน์ ศิริพิพัฒนกูล มีสิทธิ์ได้รับ
เกียรตินิยมหรือไม่ เนื่องจากเป็นนักศึกษาที่เข้าเรียนในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ แต่จบการศึกษาใน
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และรายงานให้ สภามหาวิทยาลั ยทราบในการประชุมสภามหาวิทยาลั ย
คราวหน้า” นั้น
มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้นิติกรตรวจสอบข้อกฎหมายเกี่ยวกับนักศึกษามีสิทธิ์ได้รับ ปริญญา
เกียรตินิยมหรือไม่ ซึ่งผลการตรวจสอบพบว่า นางสาวนภัทร อุ่นหมี สาเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑ และนางสาวจันทรรัตน์ ศิริพิพัฒนกุล
สาเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มีสิทธิ์ได้รับ ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒
ทั้งนี้เป็นไปตาม ข้อ ๒๘ แห่งข้อบังคับของมหาวิทยาลั ยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการศึกษา
ภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๕๓
มติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยมีมติให้นาเรื่องกลับไปพิจารณาใหม่ในคณะกรรมการกลั่นกรอง
กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสภามหาวิทยาลัย และนามารายงานในการประชุมคราวหน้า เนื่องจาก
อาจมีความคลาดเคลื่อนในการตีความข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง แนวปฏิบัติ การจัด
การศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๕๓
๓.๓ เรื่องเร่งรัดการจ่ายค่าบารุงศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ รายงานผลการเร่งรัดการจ่ายค่าบารุงศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑) ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A) ได้ทาหนังสือลง
วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ แจ้งการชาระเงินค่าค้างจ่ายค่าบารุงศูนย์การศึกษาฯ จานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
และกาลังดาเนินการเบิกจ่ายอีก จานวน ๒๘,๕๐๐ บาท เพื่อชาระเงินให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป
๒) ผลจากการเร่งรัดการจ่ายค่าบารุงศูนย์การศึกษาฯ ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต (M.B.A) รุ่น ๘ , ๙ และ ๑๐ ซึ่งสาขาวิชาค้างจ่าย จานวน ๓๕๑,๕๐๐ บาท ได้ชาระแล้ว ๒ งวด
งวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุน ายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท งวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ จานวน ๒๐,๐๐๐ บาท รวมจานวนเงินที่ชาระแล้ว ๑๒๐,๐๐๐ บาท คงค้างอีกจานวน ๒๓๑,๕๐๐ บาท
๓) คณะกรรมการตรวจสอบการดาเนินการจัดการศึกษาโครงการพิเศษ ได้มีการประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
มีการดาเนินการดังนี้
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(๓.๑) ได้ ทาหนั ง สื อลงวัน ที่ ๑๔ สิ ง หาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่ อ ขอเอกสารหลั ก ฐาน
การดาเนินการจัดการศึกษาของโครงการจัดการศึกษาสาหรับผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการหลักสูตรการจัดการทั่วไป
และโครงการความร่วมมือจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (M.B.A.) ระหว่าง
หอการค้าจังหวัดราชบุรี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยให้
จัดส่งเอกสารให้กับ คณะกรรมการฯ ภายในวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งครบกาหนดแล้ ว แต่ทาง
คณะกรรมการ ฯ ยังไม่ได้รับเอกสารดังกล่าว
(๓.๒) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ แจ้งว่า เอกสารมีจานวนมากและคณะมีความจาเป็น
ต้องสาเนาเอกสารเพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูล จึงอาจจัดส่งให้กับคณะกรรมการฯ ล่าช้า
(๓.๓) ประธานคณะกรรมการฯ ได้รับหนังสือเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จาก
ประธานคณะกรรมการโครงการจัดการศึกษาสาหรับผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการ หลักสูตรการจัดการทั่วไป เรื่อง
ขอเอกสารประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่มีเหตุผลและความจาเป็นในการออกคาสั่ง ให้มหาวิทยาลัย
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการดาเนินการจัดการศึกษาโครงการพิเศษ
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วง
๔.๑ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วงจากสภาวิชาการ
๔.๑.๑ พิจารณาอนุมัติปริญญาภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ชี้แจงรายละเอียดว่า ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา
๒๕๕๘ มีนักศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จานวน ๔ คน และระดับปริญญาตรี จานวน ๒๓ คน
ซึ่งคณะกรรมการประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบแล้วว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และ
ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว
จึงเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จานวน ๔ คน
และระดับปริญญาตรี จานวน ๒๓ คน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
๔.๑.๒ พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
(๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
อาจารย์ปิยณัฐ สุนทรประเสริฐ ชี้แจงรายละเอียดว่า สาขาวิชาภาษาไทย ขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรครุ ศาสตรบั ณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (๕ ปี) หลักสูตรปรั บปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ จาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวีวรรณ อินทร์แหยม ซึ่งเกษียณอายุราชการ และมิได้มีการต่อสัญญาจ้าง เป็น อาจารย์
วรรณิสา ปานพรม โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๑
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

๘
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ.๒๕๔๗ และ ข้อ ๙ แห่ งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิท ยาลั ย มีม ติ เ ห็น ชอบการเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ ประจาหลั กสู ตรครุศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาภาษาไทย (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
๔.๑.๓ พิจารณา ร่าง หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๘)
อาจารย์ ดร.พนารัตน์ แสงวิจิตร ชี้แจงรายละเอียดว่า สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ได้ดาเนินการปรับปรุง ร่าง หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
ครอบคลุ ม ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่
๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว จึงนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และ ข้อ ๑๕ แห่ งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติ เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)
๔.๑.๔ พิจารณา ร่าง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์ เพิ่มชาติ ชี้แจงรายละเอียดว่า สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
ได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)
เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถด้านการจัดการ สามารถปฏิบัติงานทางด้านการจัดการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างดี และสามารถก้าวไปสู่ความเป็นสากล
โดยหลั กสู ตรดังกล่าวได้รั บความเห็ นชอบจากสภาวิ ชาการในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว จึงนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ.๒๕๔๗ และ ข้อ ๑๕ แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘) โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้

๙
๑) ขอให้กรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาถึงความต้องการของตลาดแรงงานด้วย
๒) มอบให้ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนประสานกับสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา
การจัดการทั่วไป และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เรื่องการกาหนดรหัสวิชา และชื่อวิชาของวิชาการบัญชีการเงิน
และการเงินธุรกิจ โดยให้กาหนดและใช้ให้เหมือนกันทั้ง ๓ หลักสูตร
๔.๒ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วงจากคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
๔.๒.๑ พิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
นางสาวธิ ช าภรณ์ จิ นจารั ก ษ์ ชี้ แจงรายละเอี ยดว่ า เพื่อ ให้ ก ารดาเนิน การจัด ตั้ ง
ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อให้ศูนย์การเรียนรู้
ในเมืองดาเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มาตรา ๗ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจึงจัดทา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง เรื่อง จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง เมื่อการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๑ วรรคสาม มาตรา ๑๘ (๒) และ (๕) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง เรื่อง จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
๔.๒.๒ พิจารณา ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การบริหารศูนย์
การเรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. ....
นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า เพื่อให้การบริหารศูนย์การเรียนรู้
ในเมือง มหาวิทยาลัย ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็น ไปด้วยความคล่องตัว มีประสิทธิภ าพและประสิทธิ ผ ล
บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจึงจัดทา ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การบริห ารศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง
พ.ศ. .... โดยสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณา ร่าง ข้อบังคับดังกล่าว ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่
๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และมีม ติ ใ ห้ ม หาวิ ท ยาลั ย น า ร่ าง ข้ อบั ง คับ ฯ ดัง กล่ า วไปพิ จ ารณาใหม่ ใ น
คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ฯ และวันประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายให้เชิญผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลด้วย มหาวิทยาลัยได้นาข้อบังคับฯ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
กลั่ น กรองกฎหมาย ข้ อ บั ง คั บ และระเบี ย บของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง และได้ ผ่ า น
ความเห็นชอบจากที่ประชุม ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกชุด)

๑๐
มติ ที่ ป ระชุ ม อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ (๒) และ (๕) แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การบริหารศูนย์ การเรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยให้แก้ไขข้อ ๕ ข้อความ “เงินงบประมาณแผ่นดิน ” เป็น “เงินงบประมาณ” และข้อ ๑๐ ให้เพิ่มจานวน
การรายงานผลการดาเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ในเมืองให้สภามหาวิทยาลัยทราบอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง
(เดือนตุลาคม – เดือนมีนาคม ๑ ครั้ง เดือนเมษายน – เดือนกันยายน ๑ ครั้ง)
๔.๒.๓ พิจ ารณา ร่ าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง ว่า ด้วย คุณ สมบัติ
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
นางสาวธิช าภรณ์ จิน จารักษ์ ชี้แ จงรายละเอีย ดว่า โดยที่ส มควรให้ มี ก ารแก้ไ ข
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้ านจอมบึง ว่าด้วย คุณสมบัติ หลั กเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อให้การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และไม่เกิดข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจึงขอยกเลิกข้อบังคับ
ฉบับเดิม และเสนอ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณา ร่าง ข้อบังคับดังกล่าว
ในการประชุม ครั้ ง ที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อ วัน ที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และมีม ติให้ มหาวิท ยาลั ยน า ร่า ง
ข้อบังคับดังกล่ าวไปรั บฟังความคิดเห็นจากบุคลากรในมหาวิทยาลัย แล้ วจึงนามาเสนอให้ สภามหาวิทยาลั ย
พิจารณาอีกครั้ง มหาวิทยาลัยได้นา ร่าง ข้อบังคับดังกล่าวไปรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรในมหาวิทยาลัย
เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกชุด)
มติ ที่ ป ระชุม อาศั ย อ านาจตามความใน ๑๖ และมาตรา ๑๘ (๒) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ยกเว้น อาจารย์ ดร.สุดจิต
หมัน่ ตะคุ และอาจารย์สุพัตรา จันทร์ศิริโพธา กรรมการจากคณาจารย์ประจา มีมติไม่เห็นชอบ โดยสภามหาวิทยาลัย
ขอให้ปรับแก้ ข้อ ๖ (๒) จาก “จานวน ๒ คน” เป็น “จานวน ๔ คน”
๔.๓ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วงจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย
๔.๓.๑ พิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง กาหนดอัตรา
ค่าจ้างและเงินประจาตาแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงศ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ตาม กฎ ก.พ.อ.
ว่าด้วย การกาหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่า ขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ไว้
ณ วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงทาให้อัตราค่าจ้างขั้นสูงเปลี่ยนไป ส่งผลทาให้ฐานอัตราค่าจ้างขั้นสูง
ของพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนตามไปด้วย และเพื่อให้ฐานอัตราค่าจ้างขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย
สอดคล้องกับกฎ ก.พ.อ. ฉบับดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงจัดทา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

๑๑
เรื่อง กาหนดอัตราค่าจ้าง และเงินประจาตาแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในการประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ และคณะกรรมการบริ ห ารงานบุ คคลประจ ามหาวิท ยาลั ย (ก.บ.ม.) ในการประชุ ม ครั้ ง ที่
๔/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ ( ๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๒๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง กาหนดอัตราค่าจ้างและเงินประจาตาแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘
วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
๕.๑.๑ พิจารณาผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗
มติที่ประชุม

สภามหาวิทยาลัยมีมติให้เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมคราวหน้า

๕.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากอธิการบดี
๕.๒.๑ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

สภามหาวิทยาลัยมีมติให้เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมคราวหน้า

๕.๒.๒ พิจารณา ร่าง งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงศ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ด้วยมหาวิทยาลัยฯ
ได้จัดทางบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรร
งบประมาณที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อ
วันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว
มหาวิทยาลัยฯ ได้ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จานวน ๑๓๙,๒๒๗,๕๐๐ บาท
เมื่ อ กั น เงิ น ไว้ ที่ ค ลั ง ร้ อ ยละ ๒๐ ตามข้ อ บั ง คั บ ฯ ว่ า ด้ ว ย การบริ ห ารการเงิ น พ.ศ. ๒๕๔๘ จ านวน
๒๗,๘๔๕,๕๐๐ บาท แล้ว มหาวิทยาลัยจะมีเงินได้จากการประมาณการเพื่อจัดทางบประมาณรายจ่าย จานวน
๑๑๑,๓๘๒,๐๐๐ บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินงบประมาณแผ่ นดินที่ได้รับ จานวน ๓๒๑,๕๖๘,๔๐๐ บาท
มหาวิทยาลัยจะมีวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จานวน ๔๓๒,๙๕๐,๔๐๐ บาท
จาแนกเป็น

๑๒
- งบบุคลากร จานวน ๒๐๕,๙๗๐,๔๐๐ บาท
- งบลงทุน
จานวน ๑๐๘,๒๙๓,๑๐๐ บาท
- งบดาเนินงาน จานวน ๑๑๘,๖๘๖,๙๐๐ บาท
การนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้เสนอพิจารณา (ร่าง) งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจา
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณ ติดตาม และประเมินผลการใช้งบประมาณ ใน
การประชุม ครั้งที่ ๒ (๒)/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว และที่ประชุมมีมติให้
ความเห็นชอบ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๑๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การบริหารการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๘
สภามหาวิทยาลั ยมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑) ควรจัดสรรงบประมาณให้กับสาขาวิชามากกว่านี้ โดยให้ทาการสารวจความต้องการและ
จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม
๒) ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาสาขาวิชาให้เท่ากันทุกสาขา
๓) การจัดสรรงบประมาณปีต่อๆ ไป ควรมีที่มาของรายรับ – รายจ่ายและแสดงความคุ้มค่าของ
การใช้งบประมาณด้วย
๔) มหาวิทยาลัยควรหารายได้จากการให้บริการวิชาการ
๕) ผลการวิจัยจะต้องใช้ประโยชน์ได้จริง
๖) การจัดสรรงบประมาณให้คานึงถึงเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
๕.๒.๓ พิจารณาขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ณ ฐพรภั ท ร์ อิ น ทร์ ศิ ริ พ งศ์ ชี้ แ จงรายละเอี ย ดว่ า ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ อนุมัติหลักการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อปรับ ขึ้นเงินเดือนร้อยละ ๔ ให้กับพนักงานมหาวิทยาลั ยที่จ้างโดยเงินงบประมาณ
แผ่นดิน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยให้ใช้งบประมาณจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยตามความเห็น
ของสานักงบประมาณ ตามนัยหนังสือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๕๐๙(๔)/ว ๑๐๓๕
ลงวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น
การนี้ เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การจ่ า ยเงิ น ปรั บ ขึ้ น เงิ น เดื อ นร้ อ ยละ ๔ ให้ กั บ พนั ก งาน
มหาวิทยาลัยที่จ้างโดยเงินงบประมาณแผ่นดินเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ขออนุ มั ติ ง บประมาณเงิ น รายได้ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (เพิ่ ม เติ ม ) จ านวน
๑,๐๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเงินเดือนปรับขึ้นร้อยละ ๔ ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างโดยเงินงบประมาณ
แผ่นดิน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (รวม ๔ เดือน) เนื่องจาก

๑๓
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยมีรายได้สูงกว่าจานวนประมาณการที่ได้เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
งบประมาณรายจ่าย ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อมูลอ้างอิงเอกสาร
ประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ วาระที่ ๖.๑ รายงาน
ทางการเงิน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ (รอบ ๙ เดือน) หน้า ๘๑
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
(เพิ่มเติม) จานวน ๑,๐๒๐,๐๐๐ บาท
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๑๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การบริหารการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๘
สภามหาวิทยาลัยมีมติ อนุมัติงบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) จานวน
๑,๐๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นบาทถ้วน)
๕.๒.๔ พิจารณา ร่าง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนดินสาหรับ
หน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร
อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทน และเป็นพลังงานสะอาด คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ในการประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑๔๖) เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ มีมติให้กาหนดแนวทางการรับซื้อไฟฟ้าจาก
โครงการผลิ ตไฟฟ้ า จากพลั งงานแสงอาทิต ย์แ บบติ ดตั้ ง บนพื้น ดิน ส าหรับ หน่ ว ยงานราชการและสหกรณ์
ภาคการเกษตร โดยคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ออกระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และติดตั้งบนพื้นดิน สาหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร
พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า ๑ เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๕๗ ง วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น
มหาวิท ยาลัย ตระหนัก ถึง ความส าคัญ กับ ผลกระทบที ่จ ะเกิด ขึ ้น เกี ่ย วกับ ปัญ หา
ด้านพลังงานของชาติ จึงได้มีส่วนร่วมและสนับสนุนในการสร้างแนวทางความมั่นคงทางพลังงาน ตลอดจน
การพัฒนาที่ดินว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย โดยได้จัดทา ร่าง โครงการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนดินสาหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร ซึ่งได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
จึงขอนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑) และ (๑๕) แห่ งพระราชบัญญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๕๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
แบบติดตั้งบนดินสาหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร

๕.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

๑๔
๕.๓.๑ พิจารณาการขอขยายระยะเวลาการพิจาณาเรื่องร้องทุกข์ของนางสาววัลภา วิภาตะพันธุ์
นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีคาสั่งสภา
มหาวิทยาลัยที่ ๐๘/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.)
ฉบับลงวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๘ (ก.อ.ม.) มีอานาจหน้าที่ตามข้อ ๘ แห่งข้อบังคับว่าด้วยการอุทธรณ์
การร้องทุกข์ และการแก้ไขคาสั่งลงโทษ พ.ศ. ๒๕๕๖ คือ (๑) พิจารณาเรื่องอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์เพื่อ
เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย (๒) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับการอุทธรณ์
และการร้องทุกข์ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้รับ
หนังสือร้องทุกข์จาก นางสาววัลภา วิภาตะพันธุ์ ตามหนังสือร้องทุกข์ ฉบับลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
และได้รับหนั งสื อร้องทุกข์ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (เรื่องรับที่ ๕/๒๕๕๘) นั้น คณะกรรมการ
อุทธรณ์ ฯ (ก.อ.ม.) ไม่สามารถพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวได้ทันตามกาหนดเวลา ๙๐ วันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือร้องทุกข์ เนื่องจากข้อมูลและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมีข้อเท็จจริงมาก และต้องพิจารณาข้อมูลหลาย
ด้านประกอบกัน จึงขอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาขยายระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ออกไปอีก ๓๐ วัน
นับแต่วันครบกาหนด (วันที่ครบกาหนดคือ ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ) จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ มาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิท ยาลัย มีม ติอนุญาตให้ขยายระยะเวลาพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวออกไปอีก
๓๐ วัน นับแต่วันครบกาหนด
๕.๓.๒ พิจารณาการขอขยายระยะเวลาการพิจาณาเรื่องร้องทุกข์ของอาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด
นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีคาสั่ง
สภามหาวิทยาลัยที่ ๐๘/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.)
ฉบับลงวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ (ก.อ.ม.) มีอานาจหน้าที่ตามข้อ ๘ แห่งข้อบังคับว่าด้วยการอุทธรณ์ การร้องทุกข์
และการแก้ไขคาสั่งลงโทษ พ.ศ. ๒๕๕๖ คือ (๑) พิจารณาเรื่องอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์เพื่อเสนอความเห็น
ประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย (๒) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์
ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้รับ
หนังสือร้องทุกข์จาก อาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด ตามหนังสือร้องทุกข์ ฉบับลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
และได้รับหนังสือร้องทุกข์ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ (เรื่องรับที่ ๖/๒๕๕๘) นั้น คณะกรรมการ
อุทธรณ์ฯ (ก.อ.ม.) ไม่สามารถพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวได้ทันตามกาหนดเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือร้องทุกข์ได้ เนื่องจากต้องพิจารณาข้อมูลหลายด้านประกอบกัน จึงขอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ขยายระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ออกไปอีก ๓๐ วันนับแต่วันครบกาหนด (วันที่ครบกาหนดเดิมคือ
ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

๑๕
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และ มาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
สภามหาวิทยาลัย มีมติให้ขยายระยะเวลาพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวออกไปอีก ๓๐ นับแต่วันครบกาหนด
วาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๖.๑ รายงานทางการเงิน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ (รอบ ๙ เดือน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงศ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมีวงเงินเพื่อการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามแผน
ปฏิบัติการ สองส่ วน คือ ส่ วนแรก มหาวิทยาลั ยได้รับงบประมาณแผ่ นดิน จานวน ๒๗๑,๐๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท
ส่วนที่สอง เป็นเงินนอกงบประมาณหรือเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมาจากร้อยละ ๘๐ ของการประมาณการ
รายรับ โดยส่วนใหญ่เป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ และอื่น ๆ จานวน
๖๒,๔๔๓,๖๐๐.๐๐ บาท รวมสองส่วน มหาวิทยาลัยมีวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ จานวน ๓๓๓,๕๒๖,๖๐๐.๐๐ บาท
การนี้ มหาวิ ทยาลั ยได้ จั ดท ารายงานทางการเงิ นครั้ งที่ ๒/๒๕๕๘ รอบ ๙ เดื อน (๑ ตุ ลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘) จาแนกตามแหล่งเงิน (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
๖.๒ การลาออกของนางสาวนันท์นภัส มีถาวร จากกรรมการอุทธรณ์ และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย
ผู้แทนจากผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป
นางสาวธิ ช าภรณ์ จิ น จารั ก ษ์ ชี้ แ จงรายละเอี ย ดว่ า ตามที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ มี ค าสั่ ง
สภามหาวิทยาลัยที่ ๐๘/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.)
ฉบับลงวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยนางสาวนันท์นภัส มีถาวร ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอุทธรณ์
และร้องทุกข์ จากผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ตามข้อ ๖ (๔) แห่งข้อบังคับว่าด้วยการอุทธรณ์ การร้องทุกข์
และการแก้ไขคาสั่งลงโทษ พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น
เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ นางสาวนันท์นภัส มีถาวร ได้มีบันทึกข้อความถึงประธาน
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย เรื่อง ขอลาออกจากการเป็นกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) จึงขอแจ้งให้สภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบ (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม)
ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบและให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ด าเนิ น การเลื อ กกรรมการอุ ท ธรณ์ และร้ อ งทุ ก ข์ ป ระจ า
มหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไปใหม่
วาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ

๑๖
กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ ตรงกับวันพุธที่ ๒๔
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
เลิกประชุมเวลา ๑๘.๑๐ น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาพร โพคัยสวรรค์
นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข

ผู้จดบันทึก และตรวจรายงาน
ผู้พิมพ์
ผู้พิมพ์
ผู้ตรวจทาน

