๑
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น ๓ อาคารอานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รายนามผู้เข้าประชุม
๑. นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ
๓. ดร.กาพล วันทา
๔. ดร.คมศร วงษ์รักษา
๕. นายประพันธ์ มนทการติวงศ์
๖. นายเรืองชัย เนตรปฐมพร
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม
๘. อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น
๙. อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์
๑๐. อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์
๑๒. อาจารย์ ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก
๑๓. อาจารย์ ดร.นาวิน คงรักษา
๑๔. อาจารย์ ดร.บุรินทร์ นรินทร์
๑๕. อาจารย์ ดร.สุดจิต หมั่นตะคุ
๑๖. อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข
๑๗. นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์
๑๘. นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
๑๙. นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการจากผู้บริหาร
กรรมการจากผู้บริหาร
กรรมการจากผู้บริหาร
กรรมการจากผู้บริหาร
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
รองอธิการบดี
นิติกร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์

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

รองอธิการบดี

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากประธาน
๑) ผลการประชุมหารือแนวทางการดาเนินการกรณีอธิการบดีและการเสนอแต่งตั้งอธิการบดี
ที่มีอายุเกิน ๖๐ ปี
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙(๕).๖/ว ๑๔๙๓
ลงวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดาเนิน การกรณีอธิการบดี
และการเสนอแต่ง ตั ้ง อธิก ารบดี ที ่ม ีอ ายุเ กิ น ๖๐ ปี และนายกสภามหาวิท ยาลัย ได้ม อบหมายให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมดังกล่าวแทน

๒
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ ให้ข้อมูลโดยสรุปว่า ในการประชุมหารือ
แนวทางการดาเนินการกรณีอธิการบดี และการเสนอแต่งตั้งอธิการบดีที่มีอายุเกิน ๖๐ ปี เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๕
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีนายกและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชมงคลเข้าร่วม
ประชุม จานวน ๕๘ แห่ง ซึ่งในขณะนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยราชมงคลที่มีอายุเกิน
๖๐ ปี ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว และปฏิบัติหน้าที่อยู่ จานวน ๒๓ แห่ง อยู่ระหว่างเสนอ
โปรดเกล้ าฯ แต่ งตั้ ง จ านวน ๑๒ แห่ ง และจะอายุครบ ๖๐ ปี อีก ๓ แห่ ง โดยที่ป ระชุมมี ความเห็ นว่ า
อายุไม่ได้บ่งบอกถึงคุณภาพการทางาน ส่วนกรณีการแต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี ที่ศาลปกครองสูงสุดได้พิพากษาให้เพิกถอนมติที่แต่งตั้งรักษาราชการอธิการบดี นั้น คงไม่สามารถ
สั่งให้ อธิการบดีที่มีอายุ เกิน ๖๐ ปี ลาออกเพื่อให้ เป็นไปตามคาสั่ งศาลปกครองสู งสุ ดได้ เนื่องจากคาสั่ ง
ศาลปกครองก็จะมีผลผูกพันเฉพาะกรณี และตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง ได้กาหนดชัดเจน
เรื่องการพ้นจากตาแหน่งอธิการบดีว่าเป็นกรณีใดบ้าง
ที่ ป ระชุ ม ยั ง ไม่ มี ข้ อ สรุ ป ที่ ชั ด เจน เพี ย งเสนอแนวทางลั บ ไว้ ๔ แนวทาง เพื่ อ เสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณา
ที่ประชุมรับทราบ และมอบให้คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการดาเนินการกรณีอธิการบดีและการ
เสนอแต่งตั้งอธิการบดีที่มีอายุเกิน ๖๐ ปี
๒) วัน ที่ ๑๑ ตุล าคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ช่ว งเช้า นายกสภามหาวิทยาลั ย ได้ไปเยี่ยมศูนย์ภ าษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่มีหน้าที่จัดให้มีการสอบ Exit Exam โดยได้ร่วมหารือกับคณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองอธิการบดี อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข และหัวหน้าศูนย์ภาษา ในการดูแล
ให้นักศึกษามีความรู้ภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสม ซึ่งจากการหารือได้เห็นพ้องกันว่า ควรมีการปฏิรูปการเรียน
ภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัย โดยใช้หลักการ ดังนี้ (๑) เปลี่ยน Exit Exam จากการมองว่าเป็นเรื่องการสอบ
เป็ น หลั ก แล้ ว เกิ ด ปั ญ หานั ก ศึ ก ษาสอบไม่ ผ่ า นเป็ น จ านวนมาก ไปเป็ น เรื่ อ งการสร้ า งสมรรถนะ/ความรู้
ด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา (๒) การสร้างต้องสร้างสมรรถนะต้องสร้างให้เป็นวิถี สอดคล้องกับสมอง หรือ
ช่วงวัยของนักศึกษา และ (๓) ใช้พลังทั้งมหาวิทยาลัย (Alignment) เพื่อการนี้
จากหลั กการทั้ง ๓ ข้อดังกล่ าว สามารถนามากาหนดเป็นยุทธศาสตร์ หรือแนวทางในการ
ดาเนินการ ๕ เรื่อง ดังนี้
(๑) การเรียนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะในรายวิชา GE ต้องมีความเชื่อมโยงกับการสอบ Exit
Exam ทั้งในแง่เนื้อหา และระยะเวลาในการสอบ คือ โดยไม่รอให้ไปสอบตอนเมื่อใกล้สาเร็จการศึกษา
(๒) ควรส่งเสริมการอ่านนอกเวลาที่เป็นภาษาอังกฤษ โดยควรทาให้สิ่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
วิถีชีวิตนักศึกษา
(๓) ควรส่งเสริมให้มีการสอนรายวิชาอื่นๆ ที่ไม่ใช่รายวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มโอกาส
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้เพิ่มมากขึ้น โดยอาจนาไปหารือในที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

๓

(๔) สร้างสภาพแวดล้ อมทางกายภาพให้มีภ าษาอังกฤษ เช่น มีการติดป้ายต่างๆ ที่เป็น
ภาษาอังกฤษ
(๕) จัดให้มีภาษาอังกฤษในรูปแบบ Edutainment เช่น การร้องเพลง การชมภาพยนตร์
เป็นต้น
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๒ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดี ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี ให้แจ้ง
ที่ประชุม ดังนี้
๑) รายงานผลดาเนินงาน PLC (ชุมชนแห่งการเรียนรู้) ๓ คณะ คือ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมแยกชุด)
๒) นายสุวัฒน์ แสนทวี ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ได้ส่งหนังสือขอลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๓ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากกรรมการ
๑) ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุ ว รรณ แจ้งว่ าเมื่อวั นที่ ๖ ตุล าคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย นายเรืองชัย เนตรปฐมพร ประธาน
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และอาจารย์ ดร.บุรินทร์ นรินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารย์ ป ระจ า ได้ ไ ปร่ ว มสวดอภิ ธ รรมศพคุ ณ แม่ ข อง ดร.ก าพล วั น ทา กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ตาบลเขื่องใน อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ที่ประชุมรับทราบ
๒) อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น มีเรื่องแจ้ง ดังนี้
(๑) นางสาววั ล ภา วิภ าตะพัน ธ์ ได้ ยื่ นฟ้ อ งต่ อศาลปกครองกลาง คดี ห มายเลขด าที่
บ.๓๓๙/๒๕๖๐ ขอให้เพิกถอนคาสั่งตักเตือน และลบคาสั่งตักเตือนออกจากทะเบียนประวัติ กพ.๗ โดยมี
ผู้ถูกฟ้อง ดังนี้
- มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒
- คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓
- คณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔
- คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕

๔
และศาลปกครองกลางได้มีคาสั่งไม่รับคาฟ้องในส่วนของผู้ถูกฟ้อง ดังนี้
- มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
- คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓
- คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕
(๒) นายถาวร เส้งเอียด ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพชรบุรี คดีหมายเลขดาที่ ๘๐/๒๕๖๑
เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร และกระทาการละเมิดอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ที่กฎหมายกาหนด
โดยมีผู้ถูกฟ้อง ดังนี้
- สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
- คณะกรรมการจรรยาบรรณ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒
- มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓
ที่ประชุมรับทราบ
๓) นายเรืองชัย เนตรปฐมพร ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แจ้งว่า
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย ก าหนดการจั ด งานประเพณี ปี น เขาเข้ า ถ้ าจอมพล ครั้ ง ที่ ๙
ในระหว่างวันที่ ๒ - ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และจัดพิธีเปิดงานในวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยช่วงบ่ายจะจัดสัมมนาเรื่องประวัติของถ้าจอมพล ได้เรียนเชิญอาจารย์สุรินทร์ เหลือละมัย เป็นวิทยากร
ให้ความรู้ร่วมกับกับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลจอมบึง มีการปลูกต้นรวงผึ้งบริเวณถ้าจอมพล และปลูก
ต้นไม้อื่น ๆ บนภูเขา ตอนเย็นเวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป จะเข้าสู่พิธีเปิดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
ณ เวทีกลาง สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัย โดยจะเริ่มจากกิจกรรมการมอบทุนการศึกษา นักศึกษาขาดแคลน
ทุนทรัพย์ จานวน ๑๐๐ ทุน ทุนพ่อแม่อุปถัมภ์จานวน ๑๕ ทุน จากนั้นเป็นพิธีเปิด ตามด้วยการเดินแบบผ้า
ไทยการกุศล และการแสดงแสง สี เสียง ในวันที่ ๘ - ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จะมีการแข่งขันชกมวยไทย
โดยในคืนวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จะเป็นรอบเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติให้มาร่วมชม จึงขอเรียนเชิญ
นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านร่วมงานดังกล่าว
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๔ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากเลขานุการ
ไม่มี
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๙ /๒๕๖๑
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยไม่มีการแก้ไข
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี

๕
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วง
๔.๑ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วงจากสภาวิชาการ
๔.๑.๑ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาประจาภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ชี้แจงรายละเอียดว่า ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีนักศึกษาสาเร็จการศึก ษาระดับระดับปริญญาโท
ระดับ ประกาศนีย บัตรบัณฑิตวิช าชีพครู และระดับปริญญาตรี ซึ่งคณะกรรมการประเมินผลการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ ค รบถ้ว น และผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการ
ประชุ ม ครั้ งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่ อวั น ที่ ๕ ตุ ล าคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จึ งเสนอให้ สภามหาวิทยาลั ยพิจารณาอนุ มั ติ
ให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติ ที่ ป ระชุ ม อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จานวน
๒๑ คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จานวน ๒ คน และระดับปริญญาตรี จานวน ๓๖ คน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๑
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๔.๑.๒ พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)
อาจารย์ ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก ชี้แจงรายละเอียดว่า หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) โดย นางสาวลักษมี หมื่นศรีธาราม
ซึ่งมีคุณวุฒิที่สัมพันธ์กับหลักสูตร แทน นายพินิจ สุขโชติ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๙ แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติ เห็น ชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) ดังนี้
อาจารย์ประจา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
ลาดับ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)
เดิม
ใหม่
๑. นางสาวชนกภัทร ผดุงอรรถ
นางสาวชนกภัทร ผดุงอรรถ
๒. นางวรรณรัตน์ เฉลิมแสนยากร
นางวรรณรัตน์ เฉลิมแสนยากร
๓. นางสวรรยา ปัญญานันท์
นางสวรรยา ปัญญานันท์
๔. นายครองศักดา ภัคธนกนก
นายครองศักดา ภัคธนกนก
๕. นายพินิจ สุขโชติ
นางสาวลักษมี หมื่นศรีธาราม

๖
๔.๑.๓ พิจารณาเห็นชอบการกาหนดปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชาและ
การกาหนดครุยวิทยฐานะของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอนระเบียบวาระที่ ๔.๑.๓ พิจารณาเห็นชอบการ
กาหนดปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชาและการกาหนดครุยวิทยฐานะของหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๔.๒ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วงจากคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
๔.๒.๑ พิจารณา ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ....
ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ อรรถพล อุส ายพันธ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า โดยที่ เป็นการสมควร
ปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาทางวิชาการ
และให้เ ป็น ไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อ งหลัก เกณฑ์แ ละวิธีก ารพิจ ารณาแต่ง ตั้ง บุค คลให้ด ารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจึงได้จัดทาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึ ง ว่ า ด้ ว ย หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลให้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย
ข้ อ บั ง คั บ และระเบี ย บของสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๗/๒๕๖๑
เมื่ อ วั น อั ง คารที่ ๒๕ กั น ยายน ๒๕๖๑ จึ ง เสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง เพื่ อ พิ จ ารณา
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๑
๔.๒.๒ พิ จ ารณา ร่ า ง ประกาศมหาวิทยาลั ยราชภัฏ หมู่ บ้า นจอมบึง เรื่ อง การกาหนด
ชื่อสาขาวิชาสาหรับการเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกาหนด
ไปแล้ว พ.ศ. ....
ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ อรรถพล อุ ส ายพั นธ์ ชี้ แจงรายละเอี ยดว่ า โดยที่ เป็ นการสมควร
ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง การกาหนดชื่อสาขาวิชาสาหรับการเสนอขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกาหนดไปแล้ว ให้เป็นไปตาม ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง การกาหนด
ชื่อสาขาวิชาสาหรับการเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกาหนดไปแล้ว
พ.ศ. ๒๕๖๑
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจึงได้จัดทาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง เรื่อง การกาหนดชื่อสาขาวิชาสาหรับการเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียง
สาขาวิชาที่เคยกาหนด ไปแล้ว พ.ศ. .... โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ

๗
และระเบียบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๒๕
กันยายน ๒๕๖๑ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมแยกชุด)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลั ยมีมติ เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง
การกาหนดชื่อสาขาวิชาสาหรับการเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคย
กาหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑
๔.๒.๓ พิจารณา ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้า นจอมบึง ว่า ด้วย การบริ หาร
จัดการโครงการอบรมภาคทฤษฎีสาหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. ....
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า โดยที่เป็นการสมควร
ออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การบริหารจัดการโครงการอบรมภาคทฤษฎีสาหรับ
ผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตขั บ รถและผู้ ข อต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าตขั บ รถ เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การจั ด การโครงการอบรม
ภาคทฤษฎีส าหรั บ ผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตขับ รถและผู้ ขอต่อ อายุใ บอนุญ าตขับ รถ เป็น ไปด้ว ยความเรีย บร้ อ ย
มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัวในการดาเนินการตามข้อตกลงกับสานักงานขนส่งราชบุรี
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึงจึงได้จัดทา ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลั ยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การบริหารจัดการโครงการอบรมภาคทฤษฎีสาหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอ
ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. .... โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และ
ระเบีย บของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๒๕
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมแยกชุด)
มติ ที่ ประชุม อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ(๑๒) แห่ ง พระราชบั ญญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้าน
จอมบึง ว่าด้วย การบริหารจัดการโครงการอบรมภาคทฤษฎีสาหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. ๒๕๖๑
วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากอธิการบดี
๕.๑.๑ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีคาสั่ง
ที่ ๑๔/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณบดี สั่ง ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เป็นต้นไป และตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ กาหนดว่า
“คณบดีมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี” มีผลให้คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะครบวาระการ
ดารงตาแหน่งคณบดีในวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีปัญญา
คามีศั ก ดิ์ ได้ ล าออกจากการด ารงต าแหน่ ง คณบดี คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เมื่ อวั น ที่ ๑ ตุ ล าคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ จึ งต้องมีการดาเนิ นการสรรหาคณบดี ตามความในข้อ ๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

๘
หมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่กาหนด “ให้สภา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการสรรหาคณบดี” ภายในระยะเวลา
เก้าสิบวัน ก่อนที่คณบดีจะครบวาระ หรือหลังจากคณบดีพ้นจากตาแหน่งภายในสามสิบวัน แล้วแต่กรณี”
เพื่ อให้ ด าเนิ นการสรรหาเป็ นไปตามข้ อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏหมู่ บ้ านจอมบึ ง
ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามองค์ประกอบ ดังนี้
๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เป็นประธาน
๒) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นรองประธาน
๓) ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาหรือคณาจารย์พิเศษในคณะที่มีการสรรหา ซึ่งคัดเลือก
กันเอง จานวนหนึ่งคน
๔) ผู้แทนจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ ซึ่งคัดเลือกกันเอง จานวนหนึ่งคน
๕) บุคคลภายนอกซึ่งมีความรู้ความสามารถหรือมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของคณะ
ที่มีการสรรหา โดยการแต่งตั้งของสภามหาวิทยาลัย จานวนหนึ่งคน
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติ ที่ ป ระชุ ม อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๘ และ(๑๔) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๕ แห่ ง ข้อบังคับ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ หมู่บ้า นจอมบึง ว่าด้ว ย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้
๑) ผศ.ดร.โสภณ พวงสุวรรณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
๒) ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์
รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย
รองประธาน
๓) อาจารย์ ดร.จรรยา พรหมเฉลิม ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาหรือคณาจารย์พิเศษ กรรมการ
๔) ผศ.ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม
ผู้แทนจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการ
๕) ดร.จรูญ เตชะเจริญกิจ
บุคคลภายนอก ซึ่งมีความรู้ความสามารถหรือ
มีความเชี่ยวชาญ
กรรมการ
ก่อนพิจ ารณาระเบี ยบวาระที่ ๕.๑.๒ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดเงินเดือนเริ่มต้นของ
ผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น ได้ออกจากที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
๕.๑.๒ พิจ ารณาแต่ งตั้ งคณะกรรมการกาหนดเงิน เดือนเริ่ มต้น ของผู้บริ หารที่มิไ ด้เ ป็น
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข เลขานุการ ชี้แจงรายละเอียดว่า อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น
ดารงตาแหน่งรองอธิการบดี สิ้นสุดสัญญาการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแล้ว อาศัยอานาจตามความในข้อ ๔
แห่ งระเบี ย บมหาวิทยาลัย ราชภัฏ หมู่บ้ านจอมบึง ว่าด้วย เงินเดือนของผู้ดารงตาแหน่งบริห ารที่มิได้เป็น
ข้ า ราชการพลเรื อ นในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง พ.ศ. ๒๕๕๒ จึ ง เสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดเงินเดือนเริ่มต้นของ อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม)

๙
อาจารย์ ดร.สุดจิต หมั่นตะคุ ขอให้มีการบันทึกว่า ไม่เห็นด้วยกับการแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนด
เงินเดือนเริ่มต้น เนื่องจากเห็นว่าเป็นกรณีบคุ คลที่มีอายุเกิน ๖๐ ปี มาเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๔ แห่งระเบีย บมหาวิทยาลัย ราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง ว่าด้ว ย เงินเดือนของผู้ดารง
ต าแหน่ง บริห ารที่ มิ ไ ด้ เ ป็ น ข้ า ราชการพลเรื อ นในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง พ.ศ. ๒๕๕๒
สภามหาวิ ท ยาลั ย มี ม ติ แ ต่ง ตั ้ง คณะกรรมการก าหนดเงิน เดือ นเริ ่ม ต้น ของ อาจารย์ ดร.วิน ัย ชุ ่ม ชื ่น
รองอธิการบดี ดังนี้
๑) นายประพันธ์ มนทการติวงศ์
ประธานกรรมการ
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์
กรรมการ
๓) อาจารย์ ดร.นาวิน คงรักษา
กรรมการและเลขานุการ
๔) นางสาวเสาวนีย์ พันสาคร
ผู้ช่วยเลขานุการ
๕.๑.๓ พิ จ ารณา ร่ า ง แผนกลยุ ท ธ์ พั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง ๔ ปี
พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๔ (ปรับปรุง ครั้งที่ ๑)
ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่ส ภา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง ได้ อ นุ มั ติ แ ผนพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง ๔ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๔) ในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ซึ่งได้ดาเนินการตามแผนพัฒนาฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วนั้น ปรากฏว่าตัวชี้วัดภายใต้แผนกล
ยุทธ์มีเป็นจานวนมากและหลายตัวชี้วัดไม่สอดรับกับเป้าหมาย จึงมีการดาเนินการทบทวนแผนกลยุทธ์พัฒนา
มหาวิทยาลั ย ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๔) โดยได้ประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ เมื่อวันที่ ๑๘ – ๒๐
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมไมด้า จังหวัดเพชรบุรี ระดมความคิดจากผู้บริหารฯ ปรับปรุงแผนฯ เพื่อให้
ตัวชี้วัดเกิดความชัดเจนส่งผลต่อปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงจัดทา ร่าง แผนกลยุทธ์พัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๔ (ปรุงปรุง ครั้งที่ ๑) โดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ย ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ครั้ งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหั สบดีที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ ว
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อคิดเห็นและเสนอแนะ ดังนี้
๑) ตัวชี้วัดที่เชิงผลลัพธ์ยังไม่ชัดเจนในบางเรื่อง เช่น เรื่องการพัฒนาท้องถิ่นจะเกิด ผลลัพธ์
อะไรขึ้น และการผ่านมาตรฐานประกอบวิชาชีพของบัณฑิตควรเป็นผลลัพธ์ของยุทธศาสตร์
๒) ควรพัฒนาตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์ ให้ตอบเป้าประสงค์หรือเป้าหมาย
๓) ควรมีมาตรการต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนแบบ active leaning
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลั ย มีมติอ นุ มัติแ ผนกลยุทธ์พั ฒ นามหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ หมู่ บ้านจอมบึง ๔ ปี
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ (ปรั บ ปรุ ง ครั้ งที่ ๑) โดยให้ ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย

๑๐

๕.๑.๔ พิจ ารณา ร่ าง รายงานผลการดาเนิน งานตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏได้ดาเนินการปฏิบัติภารกิจตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว และจะ
จัดทารายงานผลการประเมินการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์เพื่อเสนอต่อคณะทางานขององคมนตรี เพื่อให้การ
รายงานมีความสมบูรณ์ เป็นจริง และอ้างอิงได้ ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจึงจัดประชุม
เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะของคณะทางานขององคมนตรี และได้กาหนด
แบบฟอร์ ม รายงาน พร้ อ มกาหนดส่ งรายงานที่ ผ่ า นความเห็ นชอบจากสภามหาวิท ยาลั ย ซึ่ งได้ด าเนิน การ
เรียบร้อยแล้วในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑
บั ดนี้ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏหมู่ บ้ านจอมบึ ง ได้ จั ดท ารายงานผลการด าเนิ นงานตาม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เรียบร้อยแล้ว โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการ
ประชุ ม ครั้ งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหั สบดีที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงนาเสนอสภามหาวิ ทยาลั ยเพื่ อ
พิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อคิดเห็นและเสนอแนะ ดังนี้
๑) การเขียนดัชนีชี้วัดผลงาน (KPI) ควรระบุเป้าหมายไว้ด้วย เพื่อใช้เปรียบเทียบว่าผล
การดาเนินการบรรลุเป้าหมายหรือไม่
๒) ควรดาเนินการจัดทาแผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ๔ ปี และ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีให้มีความเชื่อมโยงกัน โดยต้องมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อจะได้รู้ว่าภายใน
๔ ปี มหาวิทยาลัยสามารถบรรลุเป้าหมายอะไรบ้าง
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) และ (๑๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ เห็นชอบรายงานผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และให้ผู้รับผิดชอบไปสังเคราะห์แผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง ๔ ปี และแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และทาให้มีความเชื่อมโยงกัน โดยนามาเสนอเป็นระเบียบวาระ
สืบเนื่องในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
๕.๒ เรื่ องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณ ติดตาม และประเมินผล
การใช้งบประมาณ
๕.๒.๑ พิจารณา ร่าง งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า มหาวิทยาลัยฯ
ได้จัดทากรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการจัดสรรงบประมาณ โดยดาเนินการประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้งสิ้นจานวน
๑๒๐,๖๘๘,๓๕๐ บาท เมื่อกันเงินไว้ที่คลัง ร้อยละ ๒๐ ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๘
คงเหลือสาหรับการจัดสรรเพื่อการใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามภารกิจ จานวน ๙๖,๕๕๐,๗๐๐ บาท
(รวมบัณฑิตวิทยาลัย โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี)

๑๑
การนี้ มหาวิ ทยาลั ยฯ เสนอพิ จารณา ร่ าง งบประมาณรายจ่ ายเงิ นรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากการประมาณการรายรับ (เฉพาะการจัดการศึกษาภาคปกติ) จานวนรวมทั้งสิ้น
๙๒,๙๔๒,๑๐๐ บาท และเมื่ 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 ยการบริ ห ารการเงิ น
พ.ศ. ๒๕๔๘ จ านวน ๑๘,๕๘๘,๔๐๐ บาท คงเหลื อ งบประมาณส าหรั บ การจั ด ท างบประมาณรายจ่ า ย
เงินรายได้ จานวน ๗๔,๓๕๓,๗๐๐ บาท จาแนกเป็น
- แผนงานบุคลากร
จานวน ๓๘,๐๘๓,๘๐๐ บาท
- แผนงานพื้นฐาน
จานวน ๒๒,๒๗๖,๒๒๐ บาท
- แผนงานยุทธศาสตร์
จานวน ๑๓,๙๙๓,๖๘๐ บาท
โดยได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกลั่ น กรองงบประมาณ ติ ด ตามและ
ประเมินผลการใช้งบประมาณ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
กรรมการสภามหาวิทยาลัย เสนอว่า งบประมาณส่วนใหญ่ใช้ในงานบุ คลากร มหาวิทยาลัย
ควรหาแนวทางแก้ไข เพื่อให้มงี บประมาณเพียงพอต่อการดาเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
มติ ที่ ป ระชุ ม อาศั ย อ านาจตามมาตรา ๑๘ (๑๑) พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๑๒ แห่ งข้อ บั งคับ มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง ว่าด้ ว ย การบริ ห ารการเงิ น
พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จานวน ๗๔,๓๕๓,๗๐๐ บาท
๕.๒.๒ พิจารณา ร่าง งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ชี้แจงรายละเอียดว่า ด้วยมหาวิทยาลัยได้ดาเนินการ
จัดทา ร่าง งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประมาณการรายรับจากค่าธรรมเนียมการเรียนของ
นั ก ศึ ก ษาภาคพิ เ ศษ จ านวน ๗๖๑ คน โดยแยกเป็ น คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี จ าวน ๒๖ คน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จานวน ๘๖ คน คณะวิทยาการจัดการ จานวน ๒๑๘ คน คณะมนุษยศาสตร์และ
สั ง คมศาสตร์ จ านวน ๔๐๑ คน และวิ ท ยาลั ย มวยไทยศึ ก ษาและการแพทย์ แ ผนไทย จ านวน ๓๐ คน
เป็นจานวนเงิน ๑๔,๗๑๗,๕๐๐ บาท ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การบริหาร
การเงิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้กันเงินไว้คลังร้อยละ ๒๐ เป็นเงิน ๒,๙๔๓,๕๐๐ บาท คงเหลือเงินเพื่อจัดทาโครงการ
จัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จานวน ๑๑,๗๗๔.๐๐๐ บาท
จาแนกเป็น ๓ แผนงาน ดังนี้
- แผนงานบุคลากร
จานวน ๙,๔๓๘,๑๒๕ บาท
- แผนงานพื้นฐาน
จานวน ๑,๕๘๕,๘๗๕ บาท
- แผนงานยุทธศาสตร์
จานวน ๗๕๐,๐๐๐ บาท

๑๒

โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่ อ วั น ที่ ๑๐ กั น ยายน. พ.ศ.๒๕๖๑ และคณะกรรมการกลั่ น กรอง
งบประมาณ ติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติ ที่ ประชุ ม อาศัย อานาจตามมาตรา ๑๘ (๑๑) พระราชบัญ ญัติ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๑๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การบริหารการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๘
สภามหาวิทยาลัยมีมติ อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงิ นรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการจัด
การศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จานวน ๑๑,๗๗๔,๐๐๐ บาท
๕.๒.๓ พิจารณา ร่าง งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
อาจารย์ ดร.นาวิน คงรักษา ชี้แจงรายละเอียดว่า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึงได้ดาเนินการจัดทา ร่าง งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รายละเอียดโดยสรุป ดังนี้
๑) ระดับ บั ณฑิ ตศึกษาประมาณการรายรับ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
จานวนทั้งสิ้น ๕,๙๒๕,๐๐๐ บาท โดยกันความคลาดเคลื่อนจากการประมาณการรายรับร้อยละ ๕ เป็นเงิน
๒๙๖,๒๕๐ บาท คงเหลืองบประมาณประมาณการรายรับ ๕,๖๒๘,๗๕๐ บาท กันเงินไว้ที่คลัง ร้อยละ ๒๐
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการบริหารการเงิน พ.ศ.๒๕๔๘ จานวน ๑,๑๒๕,๗๕๐ บาท มี
วงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จานวน ๔,๕๐๓,๐๐๐ บาท โดยจัดสรร ดังนี้ สมทบ
การดาเนินงานด้านสาธารณูปโภค ร้อยละ ๕ เป็นเงิน ๒๘๑,๔๓๖ บาท จัดสรรให้ส่วนการบริหารงานบัณฑิต
วิทยาลัย ร้อยละ ๑๕ เป็นเงิน ๘๔๔,๓๑๓ บาท จัดสรรให้ส่วนการบริหารงานหน่วยงานวิชาการจัดการเรียน
การสอน ร้อยละ ๕ เป็นเงิน ๒๘๑,๔๓๘ บาท และจัดสรรให้สาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอน ร้อยละ ๕๕ เป็น
เงิน ๓,๐๙๕,๘๑๓ บาท
๒) ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ประมาณการรายรั บ ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๒ จานวนทั้งสิ้น ๖,๓๐๐,๐๐๐ บาท กันเงินไว้ที่คลัง ร้อยละ ๒๐ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการบริหารการเงิน พ.ศ.๒๕๔๘ จานวน ๑,๒๖๐,๐๐๐ บาท จะมีวงเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จานวน ๕,๐๔๐,๐๐๐ บาท โดยจัดสรรดังนี้ สมทบการดาเนินงาน
ด้านสาธารณูปโภค ร้อยละ ๕ เป็นเงิน ๓๑๕,๐๐๐ บาท จัดสรรให้ส่วนบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัยร้อยละ ๑๕
เป็นเงิน ๙๔๕,๐๐๐ บาท จัดสรรให้ส่วนบริหารงานหน่วยงานวิชาการจัดการเรียนการสอนร้อยละ ๕ เป็นเงิน
๓๑๕,๐๐๐ บาท และจั ด สรรให้ ก ารบริ ห ารงานสาขาวิ ช าที่ จั ด การเรี ย นการสอน ร้ อ ยละ ๕๕ เป็ น เงิ น
๓,๔๖๕,๐๐๐ บาท

๑๓

เมื่อรวมวงเงินงบประมาณรายจ่ายของระดับบัณฑิตศึกษาและระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต จะมีวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๕๔๓,๐๐๐ บาท
สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จาแนกตามแผนงานดังนี้
แผนงาน
แผนงานบุคลากร
แผนงานพื้นฐาน
แผนงานยุทธศาสตร์
รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้
๕,๕๖๒,๒๑๐
๓,๐๑๖,๗๙๐
๙๖๔,๐๐๐
๙,๕๔๓,๐๐๐

ร้อยละ
๕๘.๒๙
๓๑.๖๑
๑๐.๑๐
๑๐๐.๐๐

โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่พิเศษ/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๖๑ และจากคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณ ติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณในการ
ประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติ ที่ ป ระชุ ม อาศั ย อ านาจตามมาตรา ๑๘ (๑๑) พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๑๒ แห่ งข้อ บั งคับ มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง ว่าด้ ว ย การบริ ห ารการเงิ น
พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติ อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จานวน ๙,๕๔๓,๐๐๐ บาท
๕.๒.๔ พิ จ ารณาอนุ มั ติ โ ครงการงบประมาณเงิ น รายได้ ส ะสม ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ณ ฐพรภั ท ร์ อิ น ทร์ ศิ ริ พ งษ์ ชี้ แ จงรายละเอี ย ดว่ า ด้ ว ยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทาประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่ายส าหรับ
งบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมจานวนเงินทั้งสิ้น ๗๔,๓๕๓,๗๐๐ บาท ซึ่งเป็น
จานวนงบประมาณ ร้อยละ ๘๐ ของประมาณการรายรับ (ร้อยละ ๒๐ เป็นเงิน ๑๘,๕๘๘,๔๐๐) ซึ่งสามารถ
ด าเนิ น การได้ ใ นระดั บ หนึ่ ง แต่ ไ ม่ เ พี ย งพอต่ อ การบริ ห ารจั ด การให้ เ กิ ด ประสิท ธิภ าพและประสิท ธิผ ล
มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย จึงพิจารณาร่วมกัน ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และมีมติเห็นชอบ ที่จะเสนอขออนุมัติงบประมาณจากเงินรายได้
สะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จานวน ๑๘,๖๐๐,๙๐๐ บาท เพื่อดาเนินโครงการ ๑๐ โครงการ
มีรายการ ดังนี้

๑๔
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

จานวนเงินที่เสนอขอ
(บาท)
จัดการศึกษาโครงการครูพันธุ์บึง
๗๖๐,๐๐๐
ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม
๑,๗๕๐,๐๐๐
การบูรณาการพัฒนาปัจจัยผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่มและการบริหาร
๓,๐๐๐,๐๐๐
จัดการตลาดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด
จังหวัดราชบุรี (ระยะที่ ๒)
จั ด หาระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารการศึ ก ษา และเครื่ อ ง
๓,๕๔๐,๐๐๐
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
๑,๑๗๕,๐๐๐
ผลิตตาราและเอกสารประกอบการสอนคุณภาพ
๕๐๐,๐๐๐
การประชุมคณะกรรมการตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
๓,๔๕๔,๐๐๐
พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ PLC
๑,๐๐๐,๐๐๐
ทุ น การศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นาบุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
๒,๘๘๐,๐๐๐
หมู่บ้านจอมบึง
ปรับปรุงโรงอาหาร(หลังเดิม) เป็นห้องฝึกปฏิบัติการงานอาชีพ
๕๔๑,๙๐๐
มหาวิทยาลัยฯเมืองราชบุรี
รวมจานวนเงินทั้งสิ้น
๑๘,๖๐๐,๙๐๐
ชื่อโครงการ

การนี้ มหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอพิจารณาอนุมัติงบประมาณโครงการจากเงินรายได้สะสม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จานวน ๑๐ โครงการ รวมจานวนเงินทั้งสิ้น ๑๘,๖๐๐,๙๐๐ บาท
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณ ติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณ
ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติ ที่ ป ระชุ ม อาศั ย อ านาจตามมาตรา ๑๘ (๑๑) พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เพื่อดาเนินโครงการ ๑๐ โครงการ รวมจานวนเงินทั้งสิ้น ๑๘,๖๐๐,๙๐๐ บาท
๕.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง
๕.๓.๑ พิจารณาแต่งตั้งอาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ให้ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการ
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) จานวน ๑ ราย คือ นางสาว
จริ น ทร์ งามแม้ น ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ก าหนดไว้ ใ นประกาศคณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ น
ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา (ก.พ.อ.) เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลให้ ด ารงต าแหน่ ง
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๑๕
ถึง ฉบับที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการในการ
ประชุมครั้ งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวัน พุธ ที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึง เสนอสภามหาวิทยาลั ยเพื่อพิจารณา
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมและเอกสารแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามมาตรา ๑๘ (๙) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
สภามหาวิ ท ยาลั ย มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ ก าหนดต าแหน่ ง เพื่ อ เลื่ อ นและแต่ ง ตั้ ง อาจารย์ พนั กงานมหาวิ ทยาลั ย
(สายวิชาการ) จานวน ๑ ราย ได้แก่ นางสาวจรินทร์ งามแม้น ตาแหน่งอาจารย์ ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการประถมศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
๕.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง
๕.๔.๑ พิจารณาขอขยายระยะเวลาพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น ชี้แจงรายละเอียดว่า คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ก.อ.ม.) ได้รับหนังสือร้องทุกข์จาก อาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด
ตามหนังสือร้องทุกข์ ฉบับลงวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (เรื่องรับที่ ๑/๒๕๖๑) เนื่องจากข้อมูลที่เกี่ยวกับ
การประเมิน การปฏิบั ติร าชการของผู้ ร้ องทุกข์มีข้อเท็จจริงจานวนมากและต้องพิจารณาข้อมูล หลายด้าน
ประกอบกัน จึงไม่สามารถพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวได้ทันตามกาหนดเวลา ๙๐ วัน (ครบกาหนดวันที่ ๓
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) ดังนั้น จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้อง
ทุกข์อ อกไปอีก ๓๐ วั น นั บ แต่ วัน ครบกาหนดเพื่อพิ จารณาอนุ ญาต (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ
การประชุม)
มติ ที่ ป ระชุ ม อาศั ย อานาจตามมาตรา ๑๘ (๑๓) พระราชบั ญ ญัติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลั ยมีมติอนุ ญาตให้ ขยายระยะเวลาพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ดั งกล่ าวออกไปอีก
๓๐ วันนับแต่วันครบกาหนด
วาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๖.๑ รายงานทางการเงิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (รอบ ๙ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ –
วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑)
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ณ ฐพรภั ท ร์ อิ น ทร์ ศิ ริ พ งษ์ รายงานว่ า ตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมีวงเงินเพื่อการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตาม
แผนปฏิบัติการสองส่วน คือส่วนแรก มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณแผ่นดินจานวน ๓๐๙,๖๑๓,๘๐๐.๐๐ บาท
ส่วนที่สอง เป็นเงินนอกงบประมาณหรือเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมาจากร้อยละ ๘๐ ของการประมาณ
การรายรั บ ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาทั้ ง ภาคปกติ แ ละภาคพิ เ ศษ และอื่ น ๆ จ านวน
๑๐๓,๐๘๐,๖๖๔.๕๙ บาท รวมสองส่วน มหาวิทยาลัยมีวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวน ๔๑๒,๖๙๔,๔๖๔.๕๙ บาท การนี้ มหาวิ ทยาลัยได้จัดทารายงานทางการเงิน ครั้งที่
๑/๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ – ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑) จาแนกตามแหล่งเงินดังนี้

๑๖

แหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน
ช่วงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการเบิกจ่ายในแต่ละรายการตาม
วงเงินที่ได้รับ รอบ ๙ เดือน ดังนี้
รายการ

งบประมาณที่ได้รับ

งบบุคลากร ๖๖,๔๐๖,๖๐๐.๐๐
งบดาเนินงาน ๒๐,๘๒๗,๗๐๐.๐๐
งบลงทุน ๘๑,๖๑๕,๓๐๐.๐๐
งบเงินอุดหนุน ๑๒๓,๖๔๘,๔๐๐.๐๐
งบรายจ่ายอื่น ๑๗,๑๑๕,๘๐๐.๐๐
รวมทุกงบ ๓๐๙,๖๑๓,๘๐๐.๐๐

จานวนที่เบิกจ่ายในแต่ละรายการ คิดเทียบร้อยละของงบทั้งหมด
( บาท )
ร้อยละ
งบเริ่มต้น
เบิกจ่าย
๕๐,๓๙๘,๔๙๗.๗๘
๗๕.๘๙
๒๑.๔๕
๑๖.๒๘
๑๖,๑๓๖,๑๙๘.๙๕
๗๗.๔๗
๖.๗๓
๕.๒๑
๓๐,๖๑๐,๑๕๕.๒๐
๓๗.๕๑
๒๖.๓๖
๙.๘๙
๘๘,๓๗๔,๒๑๓.๑๘
๗๑.๔๗
๓๙.๙๔
๒๘.๕๔
๑๑,๑๑๕,๒๘๓.๒๐
๖๔.๙๔
๕.๕๓
๓.๕๙
๑๙๖,๖๓๔,๓๔๘.๓๑
๖๓.๕๑
๑๐๐.๐๐
๖๓.๕๑

ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
๗.๑ เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล
อุสายพันธ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการชุดเดิมได้ครบวาระ
การดารงตาแหน่งเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้การพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเรียบร้อย
จึงเสนอสภามหาวิทยาพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ประกอบด้วย
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ
ประธานกรรมการ
๒) ศาสตราจารย์ ดร.เฉลียว
บุรีภักดี
กรรมการ
๓) ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่
กรรมการ
๔) ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ
ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
กรรมการ
๕) ศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์
ยกส้าน
กรรมการ
๖) ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ
ตั้งเจริญ
กรรมการ
๗) ศาสตราจารย์เสนาะ
ติเยาว์
กรรมการ
๘) ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี
สังข์ศรี
กรรมการ
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามมาตรา ๑๘ (๑๔) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
และข้อ ๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ สภามหาวิทยาลัย
มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ดังนี้

๑๗

๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ
๒) ศาสตราจารย์ ดร.เฉลียว บุรีภักดี
๓) ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่
๔) ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
๕) ศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ ยกส้าน
๖) ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ
๗) ศาสตราจารย์เสนาะ
ติเยาว์
๘) ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๗.๒ อาจารย์ ดร.สุดจิต หมั่นตะคุ แจ้งว่าเรื่องการไปนิเทศนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นทั้งรุ่นแรกปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และ รุ่นที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นเจ้าภาพในส่วน
ภาคกลางตอนล่าง โดยได้ให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ไปนิเทศนักศึกษาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา
จานวน ๓ คน โดยที่หนึ่งในสามคนเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ที่ประชุมรับทราบ
๗.๓ ประธาน ขอหารือว่าสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙(๕).๗/๔๐๕๖
ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง ขอทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมกรณีการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ๓ กรณี ดังนี้
๑) การเบิกจ่ายเงินในโครงการบริการวิชาการ
๒) การใช้เงินในโครงการผลิตตาราคุณภาพ
๓) การถูกฟ้องร้องจากมูลนิธิประชานุเคราะห์
เนื่องจากต้องมีการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา จึงเสนอที่ประชุม มอบให้
คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงพิจารณา
รวบรวมหลักฐานและข้อเท็จจริง เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยประกอบการพิจารณา
มติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยมีมติมอบคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ
ของสภามหาวิทยาลัยพิจารณารวบรวมหลักฐานและข้อเท็จจริง เพิ่มเติมกรณีการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
อธิการบดี ตามหนั งสื อจากสานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙(๕).๗/๔๐๕๖ ลงวันที่ ๒๐
กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยประกอบการพิจารณา
๗.๔ อาจารย์ ดร.ครองศั กดา ภัคธนกนก ขอสอบถามเรื่อ งเกณฑ์ การเสนอขอผลงานวิช าการ
ไม่ต้องนิยามเอกสารประกอบการสอนและเอกสารการสอนแล้ว คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
ควรมีการสื่อสารและทาความเข้าใจกับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ ชี้แจงว่า จะมีการจัดประชุมอาจารย์ทั้งหมดในวันที่ ๒๕
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อทาความเข้าใจในเรื่องการขอผลงานวิชาการตามเกณฑ์ใหม่

๑๘

๗.๕ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เลิกประชุมเวลา ๑๘.๕๐ น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค์
นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข

ผู้บันทึกและตรวจรายงาน
ผู้พิมพ์
ผู้พิมพ์
ผู้บันทึกและตรวจทานรายงาน

