๑
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
วันพุธที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
รายนามผู้เข้าประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
๓. ดร.กฤษณา เชยพันธุ์
๔. ดร.กาพล วันทา
๕. ดร.คมศร วงษ์รักษา
๖. ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์
๗. ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
๘. นายเรืองชัย เนตรปฐมพร

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
อธิการบดี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย
๙. อาจารย์จินตนา กล้ายประยงค์
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
แทนประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์
กรรมการจากผู้บริหาร
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม
กรรมการจากผู้บริหาร
๑๒. อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น
กรรมการจากผู้บริหาร
๑๓. อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง
กรรมการจากผู้บริหาร
๑๔. อาจารย์ ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
๑๕. อาจารย์ ดร.นาวิน คงรักษา
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
๑๖. อาจารย์ ดร.บุรินทร์ นรินทร์
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
๑๗. อาจารย์ ดร.สุดจิต หมั่นตะคุ
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
๑๘. อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข
รองอธิการบดี
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค์ ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
๒๐. นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๒๑. นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวสุภาพร ศรีสุวรรณ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

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

๒
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากประธาน
ไม่มี
๑.๒ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากอธิการบดี
๑) รายงานผลการประเมินผลงานผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ชั ย ฤทธิ์ ศิ ล าเดช อธิก ารบดี รายงานผลการประเมิ นผลงาน
ผู้อานวยการโรงเรีย นสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุมแยกเล่ม)
๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดกิจกรรมถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องในโอกาสที่จะครบ ๑๐๐ วันของการสวรรคต
โดยสาขาวิชาดนตรีศึกษา จัดให้มีการแสดงดนตรีของนักดนตรีพื้นบ้านในจังหวัดราชบุรี จานวนกว่าสามร้อยท่าน
ณ บริเวณหน้าอาคารอานวยการ เป็น การบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
มาร่ วมขับร้อง และเป็นที่น่าประทับใจคือมีบัณฑิตกิ ตติมศักดิ์ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ทางสาขาดนตรี ของ
มหาวิทยาลัยเกือบครบทุกท่านมาร่วมบรรเลง ทั้งดนตรีไทยและสากล การแสดงมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การ
แสดงไปยังสื่อสาธารณต่าง ๆ
๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดกิจกรรมตักบาตรพระจานวน ๘๙ รูป และพระสงฆ์
ทรงสมณศักดิ์ จานวน ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ ในวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องในโอกาสครบ ๑๐๐ วัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณหน้าอาคารอานวยการ
๔) เรื่องกิจกรรมที่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและจังหวัดราชบุรี
จากที่มีการประเมินในช่วงการจัดงาน สสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ ๓๒ เมื่อวันที่ ๑๔ – ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
พบว่าการจัดงานทาให้เศรษฐกิจในจังหวัดราชบุรีมีกระแสเงินสดหมุนเวียนอยู่ประมาณ ๗๐ ล้านบาท ทั้งภาคบริการ
อาหาร ที่พัก เนื่องจากมีคนมาในจังหวัดราชบุรี จานวนกว่า ๒๐,๐๐๐ คน และในวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ได้เสด็จมาทรงวิ่งมาราธอน ๔๒.๑๙๕ กิโลเมตร และทรงทาสถิติได้ดีมาก
ทรงพระเกษมสาราญและประทับใจกับงานนี้มาก ขอเชิญ อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข ได้นาเรียนกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ได้ทราบเกี่ยวกับกิจกรรมนี้

๓
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข นาเสนอรายละเอียดเพิ่มเติม การจัดงาน สสส.จอมบึงมาราธอน
ครั้งที่ ๓๒ ประสบความสาเร็จเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจ ตั้งแต่สภามหาวิทยาลัยลงไป เนื่องจากได้สร้าง
ข้อบังคับกองทุนจอมบึงมาราธอน สสส.จอมบึงมาราธอน ปี ๒๐๑๗ มีความพิเศษ อยู่ ๓ ประการ ๑) มี Theme ที่เน้น
เรื่องราว ในปีนี้คือ My marathon life วิ่งกันทั้งชีวิต ต้องการสื่อว่า มาราธอนไม่ใช่เป็นของมหาวิทยาลัยเท่านั้น
แต่เป็นของชาวจอมบึงตั้งแต่รุ่นพ่อแม่จนถึงรุ่นลูกหลาน เป็นมาราธอนของชาวจอมบึงทั้งหมด โดยมีมหาวิทยาลัย
เป็นผู้ประสานงานหลัก ๒) ในปีนี้เป็นปีที่มีนักวิ่งมาร่วมวิ่งมาราธอนมากที่สุดในประเทศไทย โดยยังคงอัตลักษณ์
การต้อนรับ การบริการ กาลังใจ ตลอดเส้นทาง โดยรวมแล้วในปีนี้มีนักวิ่งรวมจานวนเกินกว่า ๑๓,๐๐๐ คน
๓) ความพิเศษอีกอย่างหนึ่ง คือ มาตรฐานสากล โดยได้พัฒนาและให้ความสาคัญกับมาตรฐานด้านการแพทย์
สาธารณสุข โดยปีนี้มีทีมแพทย์ทั้งในพื้นที่และแพทย์อาสาสมัครทั่วประเทศมาร่วมให้การดูแลนักวิ่ง ในด้าน
เส้นทางวิ่งก็ได้รับการรับรองเส้นทางวิ่งมาราธอนและฮาล์ฟมาราธอนจากสหพันธ์กรีฑานานาชาติ และสหพันธ์
กรีฑาแห่งเอเชีย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจร่วมกัน เสื้อและเหรียญปีนี้มีความสวยงามมาก
ท่านอธิการบดีขอมอบเสื้อวิ่งที่ระลึก ให้กับกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน
๑.๓ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากกรรมการ
ไม่มี
๑.๔ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากเลขานุการ
๑) เมื่อปลายปี พ.ศ.๒๕๕๙ กรรมการสภามหาวิทยาลัยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง เดินทางไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพื่ อติดตามความร่วมมือ ครั้งที่ ๒ กับมหาวิทยาลัย
มะริด ซึ่งความร่วมมือประการหนึ่ง คือ การเชิญอาจารย์ชาวพม่าที่มีคุณวุฒิ มาสอนภาษาพม่าให้กับนักศึกษา
และบุ ค คลที่ ส นใจในภาคการศึ ก ษาที่ ๒/๒๕๖๐ โดยได้ รั บ ความอนุ เ คราะห์ ง บประมาณสนั บ สนุ น จาก
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ซึ่งในเวลานี้ได้เริ่มโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อาจารย์ท่านแรกที่
เดินทางมาทาการสอน คือ Prof. Dr. Wai Wai – Myint และขณะนี้อธิการบดีได้สั่งการให้จัดทาโครงการเพื่อเปิด
การสอนภาษาพม่าให้กับคณาจารย์และบุคลากรด้วย ซึ่งจะประกาศเร็วๆ นี้ อาจารย์ชาวพม่า จะมาได้คนละไม่เกิน
๒ เดือน จึงจะมีอาจารย์เดินทางมาสอนรวม ๒ คน
๒) ขอถอนระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ พิจารณา ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ว่าด้วย การบริหารวิทยาลัยมวยไทยศึกษา (ฉบับที่ ๒)
๓) ขอถอนระเบียบวาระที่ ๕.๑.๗ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการวิทยาลัย
มวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
๔) ขอถอนระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑ พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการ (สายวิชาการ) ให้ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ที่ประชุมรับทราบ

๔

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่
๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ประธานขอให้ ที่ ป ระชุ ม ตรวจสอบรายงานการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยไม่มีการแก้ไข
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วง
๔.๑ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วงจากสภาวิชาการ
๔.๑.๑ พิจารณาอนุมัติปริญญาภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชี้แจง
รายละเอีย ดว่า ในภาคเรี ย นที่ ๒ ปี การศึกษา ๒๕๕๙ มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จานวน
๑๔ คน และระดับปริ ญญาตรี จ านวน ๓๓ คน ซึ่งคณะกรรมการประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลั ย
ได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่
๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จ
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมและเอกสารประกอบ การประชุมแยกเล่ม)
มติ ที่ ประชุ ม อาศั ย อานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่ งพระราชบัญ ญัติ มหาวิ ทยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จานวน
๑๔ คน และระดับปริญญาตรี จานวน ๓๓ คน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากอธิการบดี
๕.๑.๑ พิจารณา ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การบริหารวิทยาลัย
มวยไทยศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....
มติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอนระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ พิจารณา ร่าง ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การบริหารวิทยาลัยมวยไทยศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....

๕
๕.๑.๒ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดี ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภา
มหาวิทยาลัยมีคาสั่งที่ ๑๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณบดี ตั้งแต่วันที่ ๘ เมษายน
พ.ศ.๒๕๕๖ เป็ นต้นไป และตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
กาหนดว่า “คณบดีมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี” ซึ่งคณบดีคณะครุศาสตร์ จะครบวาระการดารงตาแหน่ง
คณบดีในวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น อาศัยอานาจตามความในข้อ ๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้ านจอมบึ ง ว่าด้ว ยคุณสมบั ติ หลั กเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ กาหนด “ให้ ส ภา
มหาวิ ท ยาลั ย แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหาขึ้ น คณะหนึ่ ง เรี ย กว่ า “คณะกรรมการสรรหาคณบดี ” ภายใน
ระยะเวลาเก้าสิบวัน ก่อนที่คณบดีจะครบวาระ เพื่อมีหน้าที่ดาเนินการสรรหา จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาโดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นประธาน
๒) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นรองประธาน
๓) ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาหรือคณาจารย์พิเศษในคณะที่มีการสรรหา ซึ่งคัดเลือก
กันเอง จานวนหนึ่งคน
๔) ผู้แทนจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ ซึ่งคัดเลือกกันเอง จานวนหนึ่งคน
๕) บุคคลภายนอกซึ่งมีความรู้ความความสามารถหรือมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของ
คณะที่มีการสรรหา โดยการแต่งตั้งของสภามหาวิทยาลัย จานวนหนึ่งคน
กรณียังไม่มีสภาคณาจารย์และข้าราชการ ให้มหาวิทยาลัยเลือกผู้แทนคณาจารย์และ
ข้าราชการคนหนึ่งเป็นกรรมการ
ให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีเลือกกรรมการคนหนึ่ง เป็นเลขานุการ
การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่ง ให้ดาเนินการภายในระยะเวลาเก้าสิบวัน
ก่อนที่คณบดีจะครบวาระหรือหลังจากคณบดีพ้นจากตาแหน่งภายในสามสิบวัน แล้วแต่กรณี
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญ ญัติมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ ดังนี้
๑) นายประพันธ์ มนทการติวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลั ยผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
๒) อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น
อธิก ารบดี หรือ รองอธิก ารบดีที ่ไ ด้ร ับ
มอบหมาย
รองประธาน
๓) ผศ.อรุณี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ ผู ้แ ท น จ า ก ค ณ า จ า ร ย ์ป ร ะ จ า ห ร ือ
คณาจารย์พิเศษในคณะที่มีการสรรหา
ซึ่งคัดเลือกกันเอง จานวน ๑ คน
กรรมการ
๔) อาจารย์ชฎาทิพ ชูจิตร
ผู้แทนจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ

๖

๕) ดร.จักรพงศ์ สุวรรณรัศมี

ซึ่งคัดเลือกกันเอง จานวนหนึ่งคน
บุคคลภายนอก ซึ่งมีความรู้ความสามารถ
หรือมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของคณะที่มี
การสรรหา โดยการแต่ ง ตั้ ง ของสภ า
มหาวิทยาลัย จานวนหนึ่งคน

กรรมการ

กรรมการ

๕.๑.๓ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดี ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภา
มหาวิทยาลัยมีคาสั่งที่ ๑๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณบดี ตั้งแต่วันที่ ๘ เมษายน
พ.ศ.๒๕๕๖ เป็ นต้นไป และตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
กาหนดว่า “คณบดีมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี” ซึ่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะครบ
วาระการดารงตาแหน่งคณบดีในวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น อาศัยอานาจตามความในข้อ ๕ แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ กาหนด
“ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการสรรหาคณบดี” ภายใน
ระยะเวลาเก้าสิบวัน ก่อ นที่คณบดีจะครบวาระ เพื่อมีหน้าที่ดาเนินการสรรหา จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาโดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นประธาน
๒) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นรองประธาน
๓) ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาหรือคณาจารย์พิเศษในคณะที่มีการสรรหา ซึ่งคัดเลือก
กันเอง จานวนหนึ่งคน
๔) ผู้แทนจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ ซึ่งคัดเลือกกันเอง จานวนหนึ่งคน
๕) บุคคลภายนอกซึ่งมีความรู้ความความสามารถหรือมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของ
คณะที่มีการสรรหา โดยการแต่งตั้งของสภามหาวิทยาลัย จานวนหนึ่งคน
กรณียังไม่มีสภาคณาจารย์และข้าราชการ ให้มหาวิทยาลัยเลือกผู้แทนคณาจารย์และ
ข้าราชการคนหนึ่งเป็นกรรมการ
ให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีเลือกกรรมการคนหนึ่ง เป็นเลขานุการ
การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่ง ให้ดาเนินการภายในระยะเวลาเก้าสิบ
วันก่อนที่คณบดีจะครบวาระหรือหลังจากคณบดีพ้นจากตาแหน่งภายในสามสิบวัน แล้วแต่กรณี
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คุ ณสมบัติ หลักเกณฑ์
และวิธ ีก ารสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิท ยาลัย มี ม ติแ ต่ง ตั้ง คณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

๗
๑) ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์
๒) ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์
๓) อาจารย์พิเชฐ สัตย์วินิจ

๔) นางสาวนันท์นภัส มีถาวร
๕) ผศ. พจนารถ บัวเขียว

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
อธิ ก ารบดี หรื อ รองอธิ ก ารบดี ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
ผู้ แ ท น จ า ก ค ณ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า ห รื อ
คณาจารย์พิเศษในคณะที่มีการสรรหา
ซึ่งคัดเลือกกันเอง จานวน ๑ คน
ผู้แทนจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ซึ่งคัดเลือกกันเอง จานวนหนึ่งคน
บุคคลภายนอก ซึ่งมีความรู้ความสามารถ
หรือมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของคณะ
ที่มีการสรรหา โดยการแต่งตั้งของ
สภามหาวิทยาลัย จานวนหนึ่งคน

ประธานกรรมการ
รองประธาน

กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ

๕.๑.๔ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดี ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภา
มหาวิทยาลัยมีคาสั่งที่ ๑๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณบดี ตั้งแต่วันที่ ๘ เมษายน
พ.ศ.๒๕๕๖ เป็ นต้นไป และตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญ ญัติมหาวิทยาลั ยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
กาหนดว่า “คณบดีมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี” ซึ่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ จะครบวาระการดารง
ตาแหน่งคณบดีในวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น อาศัยอานาจตามความในข้อ ๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ กาหนด “ให้สภา
มหาวิ ท ยาลั ย แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหาขึ้ น คณะหนึ่ ง เรี ย กว่ า “คณะกรรมการสรรหาคณบดี ” ภายใน
ระยะเวลาเก้าสิบวัน ก่อนที่คณบดีจะครบวาระ เพื่อมีหน้าที่ดาเนินการสรรหา จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาโดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นประธาน
๒) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นรองประธาน
๓) ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาหรือคณาจารย์พิเศษในคณะที่มีการสรรหา ซึ่งคัดเลือก
กันเอง จานวนหนึ่งคน
๔) ผู้แทนจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ ซึ่งคัดเลือกกันเอง จานวนหนึ่งคน
๕) บุคคลภายนอกซึ่งมีความรู้ความความสามารถหรือมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของ
คณะที่มีการสรรหา โดยการแต่งตั้งของสภามหาวิทยาลัย จานวนหนึ่งคน
กรณียังไม่มีสภาคณาจารย์และข้าราชการ ให้มหาวิทยาลัยเลือกผู้ แทนคณาจารย์และ
ข้าราชการคนหนึ่งเป็นกรรมการ

๘
ให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีเลือกกรรมการคนหนึ่ง เป็นเลขานุการ
การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่ง ให้ดาเนินการภายในระยะเวลาเก้าสิบวัน
ก่อนที่คณบดีจะครบวาระหรือหลังจากคณบดีพ้นจากตาแหน่งภายในสามสิบวัน แล้วแต่กรณี
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการ
จัดการ ดังนี้
๑) ดร.คมศร วงษ์รักษา
กรรมการสภามหาวิทยาลั ยผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
๒) ผศ.ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย รองประธาน
๓) ผศ.ชุติรัตน์ เจริญสุข
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาหรือคณาจารย์พิเศษ
ในคณะทีม่ ีการสรรหา ซึ่งคัดเลือกกันเอง จานวน
๑ คน
กรรมการ
๔) ผศ.ดาราวรรณ ญาณนันท์ ผู้แทนจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ซึ่งคัดเลือกกันเอง จานวนหนึ่งคน
กรรมการ
๕) ผศ.สมภพ สุขพ่วง
บุคคลภายนอก ซึ่งมีความรู้ความสามารถหรือ
มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของคณะที่มีการสรรหา
โดยการแต่ ง ตั้ ง ของสภามหาวิ ท ยาลั ย จ านวน
หนึ่งคน
กรรมการ
๕.๑.๕ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดี ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภา
มหาวิทยาลัยมีคาสั่งที่ ๑๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณบดี ตั้งแต่วันที่ ๘ เมษายน
พ.ศ.๒๕๕๖ เป็ นต้นไป และตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
กาหนดว่า “คณบดีมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี” ซึ่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะครบวาระ
การดารงตาแหน่งคณบดีในวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น อาศัยอานาจตามความในข้อ ๕ แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ กาหนด
“ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการสรรหาคณบดี” ภายใน
ระยะเวลาเก้าสิบวัน ก่อนที่คณบดีจะครบวาระ เพื่อมีหน้าที่ดาเนินการสรรหา จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาโดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นประธาน
๒) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นรองประธาน

๙
๓) ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาหรือคณาจารย์พิเศษในคณะที่มีการสรรหา ซึ่งคัดเลือก
กันเอง จานวนหนึ่งคน
๔) ผู้แทนจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ ซึ่งคัดเลือกกันเอง จานวนหนึ่งคน
๕) บุคคลภายนอกซึ่งมีความรู้ความความสามารถหรือมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของ
คณะที่มีการสรรหา โดยการแต่งตั้งของสภามหาวิทยาลัย จานวนหนึ่งคน
กรณียังไม่มีสภาคณาจารย์และข้าราชการ ให้มหาวิทยาลัยเลือกผู้แทนคณาจารย์และ
ข้าราชการคนหนึ่งเป็นกรรมการ
ให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีเลือกกรรมการคนหนึ่ง เป็นเลขานุการ
การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่ง ให้ดาเนินการภายในระยะเวลาเก้าสิบวัน
ก่อนที่คณบดีจะครบวาระหรือหลังจากคณบดีพ้นจากตาแหน่งภายในสามสิบวัน แล้วแต่กรณี
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
และวิ ธี ก ารสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิ ท ยาลั ย มี ม ติ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหาคณบดี ค ณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้
๑) ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
๒) อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข
อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย รองประธาน
๓) รศ.ดร.สมิต อินทร์ศิริพงษ์
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาหรือคณาจารย์
พิเศษในคณะที่มีการสรรหา ซึ่งคัดเลือก
กันเอง จานวน ๑ คน
กรรมการ
๔) ผศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์
ผู้แทนจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ซึ่งคัดเลือกกันเอง จานวนหนึ่งคน
กรรมการ
๕) พ.อ.ดร.เพทาย อัตเศรณีย์
บุคคลภายนอก ซึ่งมีความรู้ความสามารถหรือ
มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของคณะที่มีการ
สรรหา โดยการแต่งตั้งของสภามหาวิทยาลัย
จานวนหนึ่งคน
กรรมการ
๕.๑.๖ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดี ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภา
มหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรมเป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และ

๑๐
ได้จัดทาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น
ตามบทเฉพาะกาล แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การบริหารงาน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรักษาการแทนคณบดีคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามที่กาหนดในข้อบังคับนี้ไปจนกว่าจะได้แต่งตั้งคณบดีตามหลั กเกณฑ์และวิธีการตาม
ข้อบังคับนี้แล้ว ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ
และตามข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การบริหารงาน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ ระบุ “คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี โดยเป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี”
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย
คุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ ก าหนด “ให้ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสรรหาขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า คณะกรรมการสรรหาคณบดี ภายในระยะเวลาเก้าสิบวัน ก่อนที่
คณบดีจะครบวาระ เพื่อมีหน้าที่ดาเนินการสรรหา จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาโดยมีองค์ประกอบ
ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นประธาน
๒) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นรองประธาน
๓) ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาหรือคณาจารย์พิเศษในคณะที่มีการสรรหา ซึ่งคัดเลือก
กันเอง จานวนหนึ่งคน
๔) ผู้แทนจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ ซึ่งคัดเลือกกันเอง จานวนหนึ่งคน
๕) บุคคลภายนอกซึ่งมีความรู้ความความสามารถหรือมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของ
คณะที่มีการสรรหา โดยการแต่งตั้งของสภามหาวิทยาลัย จานวนหนึ่งคน
กรณียังไม่มีสภาคณาจารย์และข้าราชการ ให้มหาวิทยาลัยเลือกผู้แทนคณาจารย์และ
ข้าราชการคนหนึ่งเป็นกรรมการ
ให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีเลือกกรรมการคนหนึ่ง เป็นเลขานุการ
การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่ง ให้ดาเนินการภายในระยะเวลาเก้าสิบ
วันก่อนที่คณบดีจะครบวาระหรือหลังจากคณบดีพ้นจากตาแหน่งภายในสามสิบวัน แล้วแต่กรณี
มติที่ประชุม อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ดังนี้

๑๑
๑) นายประพันธ์ มนทการติวงส์
๒) ผศ.ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า
๓) ดร.นพดล อ่าดี

๔) อาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด
๕) ผศ.เกรียงศักดิ์ ทวีวัฒน์

กรรมการสภามหาวิทยาลั ยผู้ทรงคุณวุฒิ
อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาหรือคณาจารย์
พิเศษในคณะที่มีการสรรหา ซึง่ คัดเลือกกันเอง
จานวน ๑ คน
ผู้แทนจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ซึ่งคัดเลื อกกันเอง จานวนหนึ่งคน
บุคคลภายนอก ซึ่งมีความรู้ความสามารถหรือ
มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของคณะที่มีการ
สรรหา โดยการแต่งตั้งของสภามหาวิทยาลัย
จานวนหนึ่งคน

ประธานกรรมการ
รองประธาน

กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ

๕.๑.๗ พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหาผู้ อ านวยการวิ ท ยาลั ย มวยไทยศึ ก ษาและ
การแพทย์แผนไทย
มติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอนระเบียบวาระที่ ๕.๑.๗ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาผู้อานวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
๕.๑.๘ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อานวยการสานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดี ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภา
มหาวิทยาลัยมีคาสั่งที่ ๑๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งผู้อานวยการสานัก/สถาบันที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ ตั้งแต่วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป และตามความในข้อ ๙ วรรคสอง แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การสรรหาผู้อานวยการสถาบัน และสานัก พ.ศ. ๒๕๕๘ ระบุ “วาระ
การดารงตาแหน่งและการพ้นจากตาแหน่งให้เป็ นไปตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยอนุโลม” ซึ่ง ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะครบวาระการดารง
ตาแหน่งผู้อานวยการสานักในวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย
การสรรหาผู้อานวยการสถาบัน และสานัก พ.ศ. ๒๕๕๘ กาหนด “ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรร
หาขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการสรรหาหัวหน้าส่วนราชการ” ภายในระยะเวลาเก้าสิบวันก่อนที่หัวหน้า
ส่วนราชการจะครบวาระเพื่อดาเนินการสรรหา จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาโดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

๑๒
๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นประธาน
๒) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นรองประธาน
๓) ผู้แทนคณบดีซึ่งคัดเลือกกันเอง จานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
๔) ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา ซึ่งคัดเลือกกันเองจานวน
หนึ่งคน เป็นกรรมการ
๔) ผู้แทนกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ซึ่งคัดเลือกกันเอง จานวนหนึ่งคนเป็นกรรมการ
ให้ผู้อานวยการกองกลาง เป็นเลขานุการ และให้มีผู้ช่วยเลขานุการ จานวนหนึ่งคน โดย
คาแนะนาของเลขานุการ
การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่ง ให้ดาเนินการภายในระยะเวลาเก้าสิบวัน
ก่อนที่หั วหน้ าส่ วนราชการจะครบวาระ หรือหลังจากหัว หน้าส่ว นราชการพ้นจากตาแหน่งภายในหกสิบวัน
แล้วแต่กรณี
หากไม่ ส ามารถแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหาได้ ค รบจ านวนตามวรรคหนึ่ ง ให้ ส ภา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งเฉพาะส่วนเท่าที่มีอยู่ แต่ต้องมีจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการสรรหาทั้งหมด
ให้คณะกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่ง ดาเนินการสรรหาตามข้อบังคับนี้จนแล้วเสร็จ
แม้ว่าจะมีกรรมการสรรหาเหลืออยู่ไม่ครบจานวน แต่ต้องมีจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการสรรหา
ทั้งหมด
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้ อ ๖ แห่ งข้ อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง ว่ า ด้ ว ย การสรรหา
ผู้อานวยการสถาบัน และสานัก พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัว หน้าส่ว น
ราชการ ผู้อานวยการสานักส่ งเสริมวิช าการและงานทะเบียน ดังนี้
๑) ดร.คมศร วงษ์รักษา
กรรมการสภามหาวิทยาลั ยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
๒) ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์
อธิก ารบดี หรือ รองอธิก ารบดีที ่ไ ด้ร ับ
มอบหมาย
รองประธาน
๓) อาจารย์ ดร.เกศิณี โสขุมา ผู้แทนคณบดีซึ่งคัดเลื อกกันเอง
จานวนหนึ่งคน
กรรมการ
๔) อาจารย์ ดร.ครองศักดา
ผู ้แ ทนกรรมการสภามหาวิท ยาลัย จาก
คณาจารย์ป ระจ า ซึ ่ง คัด เลือ กกัน เอง กรรมการ
จานวนหนึ่งคน
๕) นายสวงค์ พ่อค้า
ผู ้แ ทนกรรมการสภ าคณาจารย์แ ละ
ข้า ราชการ ซึ ่ง คัด เลือ กกั น เอง จ านวน
หนึ่งคน
กรรมการ

๑๓
๕.๑.๙ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อานวยการสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดี ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภา
มหาวิทยาลัยมีคาสั่งที่ ๑๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งผู้อานวยการสานัก/สถาบันที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ ตั้งแต่วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป และตามความในข้อ ๙ วรรคสอง แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การสรรหาผู้อานวยการสถาบัน และสานัก พ.ศ. ๒๕๕๘ ระบุ “วาระ
การดารงตาแหน่งและการพ้นจากตาแหน่งให้เป็นไปตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยอนุโลม” ซึ่ง ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะครบวาระการดารง
ตาแหน่งผู้อานวยการสานักในวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย
การสรรหาผู้อานวยการสถาบัน และสานัก พ.ศ. ๒๕๕๘ กาหนด “ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
ขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการสรรหาหัวหน้าส่วนราชการ” ภายในระยะเวลาเก้าสิบวันก่อนที่หัวหน้า
ส่วนราชการจะครบวาระเพื่อดาเนินการสรรหา จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาโดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นประธาน
๒) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นรองประธาน
๓) ผู้แทนคณบดีซึ่งคัดเลือกกันเอง จานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
๔) ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา ซึ่งคัดเลือกกันเองจานวน
หนึ่งคน เป็นกรรมการ
๔) ผู้แทนกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ซึ่งคัดเลือกกันเอง จานวนหนึ่งคน เป็น
กรรมการ
ให้ผู้อานวยการกองกลาง เป็นเลขานุการ และให้มีผู้ช่วยเลขานุการ จานวนหนึ่งคน โดย
คาแนะนาของเลขานุการ
การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่ง ให้ดาเนินการภายในระยะเวลาเก้าสิบวัน
ก่อนที่หั วหน้ าส่ วนราชการจะครบวาระ หรือหลังจากหัว หน้าส่ว นราชการพ้นจากตาแหน่งภายในหกสิบวัน
แล้วแต่กรณี
หากไม่ ส ามารถแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหาได้ ค รบจ านวนตามวรรคหนึ่ ง ให้ ส ภา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งเฉพาะส่วนเท่าที่มีอยู่ แต่ต้องมีจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการสรรหาทั้งหมด
ให้คณะกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่ง ดาเนินการสรรหาตามข้อบังคับนี้จนแล้วเสร็จ
แม้ว่าจะมีกรรมการสรรหาเหลืออยู่ไม่ ครบจานวน แต่ต้องมีจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการสรรหา
ทั้งหมด

๑๔
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้ อ ๖ แห่ งข้ อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง ว่ า ด้ ว ย การสรรหา
ผู้อานวยการสถาบัน และสานัก พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัว หน้าส่ว น
ราชการ ผู้อานวยการสานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
๑) นายประพันธ์ มนทการติวงศ์
กรรมการสภามหาวิทยาลั ยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
๒) อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น
อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับ
รองประธาน
มอบหมาย
๓) ผศ.สุนิสา โพธิ์พรม
ผู้แทนคณบดีซึ่งคัดเลื อกกันเอง
จานวนหนึ่งคน
กรรมการ
๔) อาจารย์ ดร.นาวิน คงรักษา
ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารย์ประจา ซึ่งคัดเลื อกกันเอง
จานวนหนึ่งคน
กรรมการ
๕) นายวันชัย ตาเสน
ผู้แทนกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ซึ่งคัดเลื อกกันเอง จานวน
หนึ่งคน
กรรมการ
๕.๑.๑๐ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อานวยการสานักศิลปะ
และวัฒนธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดี ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภา
มหาวิทยาลัยมีคาสั่งที่ ๑๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งผู้อานวยการสานัก/สถาบันที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ ตั้งแต่วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป และตามความในข้อ ๙ วรรคสอง แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การสรรหาผู้อานวยการสถาบัน และสานัก พ.ศ. ๒๕๕๘ ระบุ “วาระ
การดารงตาแหน่งและการพ้นจากตาแหน่งให้เป็นไปตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยอนุโ ลม” ซึ่ง ผู้ อานวยการส านักศิล ปะและวัฒ นธรรม จะครบวาระการดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการสานักในวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย
การสรรหาผู้อานวยการสถาบัน และสานัก พ.ศ. ๒๕๕๘ กาหนด “ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
ขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการสรรหาหัวหน้าส่วนราชการ” ภายในระยะเวลาเก้าสิ บวันก่อนที่หัวหน้า
ส่วนราชการจะครบวาระเพื่อดาเนินการสรรหา จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาโดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นประธาน
๒) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นรองประธาน

๑๕
๓) ผู้แทนคณบดีซึ่งคัดเลือกกันเอง จานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
๔) ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา ซึ่งคัดเลือกกันเองจานวน
หนึ่งคน เป็นกรรมการ
๔) ผู้แทนกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ซึ่งคัดเลือกกันเอง จานวนหนึ่งคน เป็น
กรรมการ
ให้ผู้อานวยการกองกลาง เป็นเลขานุการ และให้มีผู้ช่วยเลขานุการ จานวนหนึ่งคน โดย
คาแนะนาของเลขานุการ
การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่ง ให้ดาเนินการภายในระยะเวลาเก้าสิบวัน
ก่อนที่หั วหน้ าส่ วนราชการจะครบวาระ หรือหลังจากหัว หน้าส่ว นราชการพ้นจากตาแหน่งภายในหกสิบวัน
แล้วแต่กรณี
หากไม่ ส ามารถแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหาได้ ค รบจ านวนตามวรรคหนึ่ ง ให้ ส ภา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งเฉพาะส่วนเท่าที่มีอยู่ แต่ต้องมีจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการสรรหาทั้งหมด
ให้คณะกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่ง ดาเนินการสรรหาตามข้อบังคับนี้จนแล้วเสร็จ
แม้ว่าจะมีกรรมการสรรหาเหลืออยู่ไม่ครบจานวน แต่ต้องมีจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการสรรหา
ทั้งหมด
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้ อ ๖ แห่ งข้ อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง ว่ า ด้ ว ย การสรรหา
ผู้อานวยการสถาบัน และสานัก พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัว หน้าส่ว น
ราชการ ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒ นธรรม ดังนี้
๑) ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
๒) ผศ.ดร.ชัชวาล แอร่มหล้ า
อธิ ก ารบดี หรื อ รองอธิ ก ารบดี ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
รองประธาน
๓) ผศ.ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม
ผู้แทนคณบดีซึ่งคัดเลือกกันเอง
จานวนหนึ่งคน
กรรมการ
๔) อาจารย์ ดร.สุดจิต หมั่นตะคุ
ผู้ แ ทนกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย จาก
คณาจารย์ประจา ซึ่งคัดเลือกกันเองจานวน
หนึ่งคน
กรรมการ
๕) นางสาวสิริพร นันยา
ผู้ แ ท น ก ร ร ม ก า ร ส ภ า ค ณ า จ า ร ย์ แ ล ะ
ข้าราชการ ซึ่งคัดเลือกกันเองจานวนหนึ่งคน กรรมการ

๑๖
๕.๑.๑๑ พิจารณายกเว้นการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยมี
มติในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้จัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็น
ส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง การ
จัดตั้งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นั้น และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอม
บึงว่าด้วยการบริหารงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หมวด ๕ ข้อ ๒๑ ระบุ “ให้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ดาเนินการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่ทางราชการกาหนด ”
แต่เนื่ องจากการดาเนิน การเพื่อรับ การตรวจประเมินที่จะเกิดขึ้นตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่
ราชการกาหนด ซึ่งก็คือการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ (๑ สิงหาคม
๒๕๕๙ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐) ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นั้น เป็นการดาเนินการในช่วงเวลาที่อยู่
ภายใต้สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบกับงบประมาณในการดาเนินการก็ได้รับการจัดสรรตั้งแต่
การของบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
การนี้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงขอยกเว้นการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับ
คณะ ประจ าปี การศึกษา ๒๕๕๙ โดยให้ส าขาวิชาสั งกั ดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ภายใต้สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มติ ที่ประชุม อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ เห็นชอบยกเว้นการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๙ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยให้สาขาวิชาสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรับการ
ตรวจประเมินในปีดังกล่าวภายใต้สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีเงื่อนไขให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่ บ้ า นจอมบึ ง ท าหนั ง สื อ สอบถามส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาให้ ชั ด เจนว่ า คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมที่ได้รับการประกาศจัดตั้งในช่วงระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๐ จะต้องรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ หรือไม่
วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
ไม่มี
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค์
นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข

ผู้จดบันทึกและตรวจรายงาน
ผู้พิมพ์
ผู้พิมพ์
ผู้ตรวจรายงาน

