๑
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี อาคารอานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รายนามผู้เข้าประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทาหน้าที่
แทนนายกสภามหาวิทยาลัย
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
อธิการบดี
๓. ดร.กาพล วันทา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. นายประพันธ์ มนทการติวงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. นายเรืองชัย เนตรปฐมพร
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัยนา แคล้วเครือ
รองประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ เข้าประชุมแทนประธาน
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์
กรรมการจากผู้บริหาร
๑๑. อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น
กรรมการจากผู้บริหาร
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม
กรรมการจากผู้บริหาร
๑๓. อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง
กรรมการจากผู้บริหาร
๑๔. อาจารย์ ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
๑๕. อาจารย์นาวิน 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. นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์
นิติกร
๒๑. นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๒๒. นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

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

๒
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า
๓. อาจารย์ ดร.เกศินี โสขุมา
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิสา โพธิ์พรม
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจารณ์ สงกรานต์

รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

๖. นายพูนชัย คทาวัชรกุล
๗. อาจารย์รวย ตั้งมุททาภัทรกุล
๘. อาจารย์ณิภารัตน์ บุญกุล
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรียา โชติกลาง
๑๐.ว่าที่ร้อยตรีไพศาล จันทร์เจริญ

ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
ผู้อานวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
ประธานสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพการศึกษา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากประธาน
จากการประชุมสภามหาวิทยาลั ย ครั้ง ที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวั นที่ ๖ มิถุ นายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ มหาวิ ท ยาลั ย สวนดุ สิ ต มี ว าระพิ จ ารณาเรื่ อ ง การด าเนิ น การตามค าสั่ งของศาลปกครองสู ง สุ ด
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้มีมติให้นารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิชุดของผู้ฟ้องคดี จานวน ๑๑ ราย เสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
แต่เมื่อมาคิดทบทวนมติของสภามหาวิทยาลัยแล้วเห็นว่า สภามหาวิทยาลัยมีมติโดยเคร่งครัดต่อกฎหมายมาก
จึงเสนอให้โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน ๑๑ ราย ทั้งที่มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว ๑ ราย อันเป็นการ
ไม่บังควรอย่างยิ่ง การประชุมในวันนี้จะมีการทบทวนมติสภามหาวิทยาลัยในวาระสืบเนื่อง โดยจะเสนอ
ให้แก้ไขมติเป็นเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิชุดของผู้ฟ้องคดี จานวน ๑๑ ราย ยกเว้นรายชื่อของ
ผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๒ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากอธิการบดี
๑) เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ได้ส่ง
นายอภิลักษณ์ ไผ่ล้อม หรือ ยอดขุนศึก ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นักศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษา ชั้นปีที่ ๒ ขึ้น
ชกชิง แชมป์ โ ลกในการแข่ งขั น มวยไทย “ศึ กจ้ าวมวยไทย” จากเวที มวยอ้ อมน้อ ย โดยมี ไทยที วีสี ช่อ ง ๓
ถ่ายทอดสดทั่วประเทศ ผลการแข่งขัน ยอดขุนศึกชนะคู่ต่อสู้ได้เป็นแชมป์โลก
๒) เมื่ อ วั น ที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ กระทรวงไอซี ที จั ด งาน “ดิ จิ ทั ล ไทยแลนด์
2016” โดยนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ

๓
สิริกิติ์ การจัดงานครั้งนีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม (Digital Economy) ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการเปิดตัวแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยในงานนี้บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) หรือ CAT ได้มีการลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๒ แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อเป็นโครงการนาร่องในการพัฒนาระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมด้วย
ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะธุรกิจดิจิตอลคอมเมิร์ซในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่ อ สร้ า งมู ล ค่ า ทางเศร ษฐกิ จ ในชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น และเพิ่ ม ศั ก ยภาพด้ า นการแข่ ง ขั น โดย CAT
จะสนับสนุนการติดตั้ง และพัฒนาระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อรองรับอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์
ความเร็วสูง (High Speed Broadband Internet) ให้แก่มหาวิทยาลัย และการสร้างผู้ประกอบการดิจิตอล
รัฐวิสาหกิจต้นแบบที่มีทักษะการใช้เครื่องมือดิจิตอล
๓) เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ลงนามความร่วมมือ
กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๔ ราชบุรี เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยนายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมสานพลังประชารัฐ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ๒๕๕๙
ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๔ ราชบุรี โดยมีความร่วมมือในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
(๑) จั ดตั้ง ศูน ย์ ท ดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงาน และศูนย์ฝึ กอบรม ณ อาคารครูพั นธุ์บึ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณครุภัณฑ์เพื่อจัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ
ในการตั้งเป็นศูนย์ทดสอบ โดยเป็นกิจกรรมที่กาหนดไว้ในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
กลุ่มเป้าหมายที่จะใช้บริการ คือ นักศึกษา และบุคลากรภายนอก
(๒) การบู ร ณาการความร่ว มมือส าหรับการเรียนการสอน อาทิ การทดสอบทักษะของ
นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษา เป็นต้น
(๓) การแลกเปลี่ยนบุคลากร
๔) วัน ที่ ๒๓ มิถุน ายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง ตาบลดอนตะโก อาเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี ได้รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินสานักงานสีเขียว (Green Office) จาก
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และกรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ผลการประเมิน
เบื้องต้น คณะกรรมการค่อนข้างพึงพอใจในผลการดาเนินการของมหาวิทยาลัย
๕) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งหนังสือแจ้งว่า ได้คัดเลือกให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึงผ่านเกณฑ์มาตรฐานสถานศึกษาบุกเบิกการใช้ระบบไอซีที โดยมีความพร้อมที่จะให้บริการ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตพื้นฐานเพื่อรองรับระบบใหม่ ที่เรียกว่า ไอทีวี ๖ ซึ่งปัจจุบันที่ใช้ทั่วไป คือ ระบบไอทีวี ๔
เนื่องจากปีที่แล้วการทางานภายใต้การนาของ ผศ.วิจารณ์ สงกรานต์ และทีมงาน ได้ปูพื้นฐานไว้เป็นอย่างดี
โดยจะเข้ารับรางวัลในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๖) นายแสนภูมิ เปลี่ยนสี นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต ชั้นปีที่ ๔ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดราชบุรีเข้ารับพระราชทานเข็มเยาวชน
นักพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม" จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้รับการคัดเลือก
จังหวัดละ ๑ คน

๔
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๓ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากกรรมการ
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ แจ้งว่า ในวันอาทิตย์ที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะกรรมการจัดงาน “เขาประทับช้าง คอมเพรสสปอร์ต เทรล 2016” ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่ บ้ า นจอมบึ ง สวนพฤกษศาสตร์ ว รรณคดี บ้า นจอมบึ ง มูล นิ ธิ วิท ยาลั ย หมู่ บ้า นจอมบึ ง และกลุ่ ม นั ก วิ่ ง
อาสาสมัคร KPTC ภายใต้ภาคีเครือข่ายที่ให้การสนับสนุน ได้แก่ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) สมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย ประชาชนในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนผู้ร่วม
สนับ สนุน เดิน -วิ่ง เพื่อ สุข ภาพไทย หน่ว ยงานภาครัฐ และเอกชน และรวมถึง ประชาชนในพื้น ที่ที่ไ ด้ใ ห้
การสนับสนุน และฝ่ายสปอนเซอร์ ร่วมกันจัดงาน โครงการสุขภาพดีในสวน ปีที่ ๒๘ ซึ่งการวิ่งเทรล เป็น
การวิ่งผ่านป่า ภูเขา ปีนเขา เป็นการวิ่งแบบครอสคันทรี ค่อนข้างลาบาก มี ๓ ระยะ คือ ๑๐ กิโลเมตร ๒๑ กิโลเมตร
และ ๓๒ กิโลเมตร โดยปีนี้เป็นปีพิเศษเนื่องจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จร่วมวิ่งระยะ
๒๑ กิโลเมตรด้วย ปีนี้มีคนมาสมัครวิ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ ๓ เท่า การจัดงานสาเร็จไปได้ด้วยดี และ
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ จะมีงานจอมบึงไบค์ มีกิจกรรมการขี่จักรยานทางเรียบ จักรยานเสือภูเขา
จักรยานสาหรับบุคคลสาคัญที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย นายธนาคาร นักธุรกิจ โดยเป็น
แนวคิดของนายเรืองชัย เนตรปฐมพร ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยมีให้เลือกหาก
ต้องการเสื้อและถ้วยรางวัลต้องเสียค่าสมัคร จานวน ๑,๐๐๐ บาท หากท่านใดไม่ต้องการเสื้อและถ้วยรางวัล
สามารถเข้าร่วมขี่จักรยานได้ฟรี
ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑) พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จมาร่วมงานหลายครั้ง ควรจัดสร้างที่ประทับ
ไว้สาหรับรับเสด็จอย่างถาวร โดยอาจจะสร้างให้เป็นสวนสุขภาพเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว และควรมีสถานที่
ประทับภายในมหาวิทยาลัย
๒) มหาวิทยาลัยควรจะเป็น ผู้นาในการส่ งเสริมให้ จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดแห่ งการส่ งเสริม
สุขภาพ เนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ
๑.๔ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากเลขานุการ
๑) ขอถอนระเบียบวาระที่ ๕.๓.๑ พิจารณาขยายระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์กรณี
อาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด
๒) ขอเพิ่มระเบียบวาระที่ ๕.๓.๒ พิจารณาผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของอาจารย์ ดร.ถาวร
เส้งเอียด
๓) ขอเพิ่มระเบียบวาระที่ ๕.๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากนายกสภามหาวิทยาลัย ระเบียบ
วาระที่ ๕.๕.๑ พิจารณามอบอานาจการดาเนินคดีปกครองหมายเลขคดีดาที่ บ.๘/๒๕๕๙ ณ ศาลปกครองเพชรบุรี
ที่ประชุมรับทราบ

๕

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคาร
ที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ประธานขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่
๔/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยนายเรืองชัย เนตรปฐมพร ขอแก้ไขรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ หน้า ๑๑
ระเบียบวาระที่ ๑.๓ ข้อความ “ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแจ้งว่า สมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน โดยเฉพาะผู้ช่ว ยศาสตราจารย์
ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช ที่ไปเป็นประธานในการบาเพ็ญกุศลให้กับศิษย์เก่าที่ล่วงลับไปแล้ว ” แก้ไขเป็น “ประธาน
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแจ้งว่า สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดกิจกรรม
ครบรอบ ๓๐ ปี ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน โดยเฉพาะผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช ที่ไปเป็น
ประธานในการบาเพ็ญกุศลให้กับอดีตคณะผู้บริหาร อดีตคณาจารย์ อดีตบุคลากร และอดีตศิษย์เก่าที่ล่วงลับ
ไปแล้ว”
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประธานที่ประชุม
ขอสืบเนื่องหน้า ๒๘ ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑ เรื่องการนารายชื่อชุดของผู้ฟ้องคดีขึ้นเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
โดยขอให้มีการทบทวน แก้ไขมติที่ประชุมของวาระดังกล่าว เนื่องจากในการประชุม ครั้ง ที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อ
วัน ที่ ๖ มิถุน ายน มีม ติว่า “ให้นารายชื่อ ชุด ของผู้ฟ้องคดี ทั้ง ๑๑ ราย ขึ้นเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตาม
หนั งสื อส านั ก บั ง คับ คดีป กครองด่ว นมาก ที่ ศป ๐๐๑๔/ธ ๘๗๗ ลงวั น ที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง การดาเนินการตามคาสั่งของศาลปกครองสูงสุด พร้อมข้อมูลรายละเอียดให้สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาทราบ” นั้น เนื่องจากผู้ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดของผู้ฟ้องคดี
๑ ราย ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วรชัย เยาวปาณี ได้ เสียชีวิตแล้ว จึงเป็นเรื่องที่มิบังควรอย่างยิ่ง ที่จะนา
รายชื่อผู้เสียชีวิตเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง แม้จะมีการให้รายละเอียดเรื่องการเสียชีวิตประกอบตามที่ระบุไว้
ตามมติที่ประชุม จึงขอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแก้ไขมติ และที่ประชุมเห็นชอบโดยไม่มีผู้คัดค้านให้แก้ไข
มติที่ประชุมเป็นดังนี้
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๘) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ ให้นารายชื่อชุดของผู้ฟ้องคดีทั้ง ๑๑ ราย ยกเว้น รายรองศาสตราจารย์
ดร.วรชัย เยาวปาณี ซึ่งเสีย ชีวิตแล้ว ขึ้น เสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ตามหนังสือสานักบังคับ คดีปกครอง

๖
ด่ว นมาก ที่ ศป ๐๐๑๔/ธ ๘๗๗ ลงวัน ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่อ ง การดาเนิน การตามคาสั่ง ของ
ศาลปกครองสูงสุด พร้อมข้อมูลรายละเอียดให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วง
๔.๑ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วงจากสภาวิชาการ
๔.๑.๑ พิจารณาอนุมัติปริญญา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ชี้แจงรายละเอียดว่า ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา
๒๕๕๘ มีนักศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จานวน ๑๕ คน และระดับปริญญาตรี จานวน ๒๒๒ คน
ซึ่งคณะกรรมการประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และผ่าน
ความเห็นชอบจากสภาวิชาการเมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อ
วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม แยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ ให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จานวน
๑๕ คน และระดับปริญญาตรี จานวน ๒๒๒ คน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
๔.๑.๒ พิ จ ารณาการเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ป ระจาหลั ก สู ตรสาธารณสุ ข ศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)
อาจารย์ ณิ ภ ารั ต น์ บุ ญ กุ ล ชี้ แจงรายละเอี ยดว่ า สาขาวิ ชาสาธารณสุ ขศาสตร์ ขอ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) จาก นายกริช เรืองชัย
ซึ่งได้ลาออก เป็น นายพิพัฒน์พล พินิจดี โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
เมื่อวัน ที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ จึ งเสนอสภามหาวิทยาลั ยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และ ข้อ ๑๐.๑๑ แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดั บปริ ญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิ ท ยาลั ยมี ม ติ เห็ นชอบการเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ ประจาหลั กสู ตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)
๔.๑.๓ พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔
อาจารย์ ดร.เชิ ด ชั ย ธุ ร ะแพง ชี้ แ จงรายละเอี ย ดว่ า สาขาวิ ช าดนตรี ศึ ก ษา
ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔
จาก นางดวงใจ คุ้มรอด ซึ่งมีคุณวุฒิการศึกษาที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาดนตรีศึกษา เป็น นายเทอดพงษ์ วรรณวงษ์

๗
ซึ่งมีวุฒิการศึกษาที่ตรงกับ สาขาวิชาดนตรีศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาวิช าการในการประชุม
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และข้อ ๑๐.๑๑ แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับ ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔
๔.๒ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วงจากคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
๔.๒.๑ พิจารณา ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่าย
ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. ....
อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น ชี้แจงรายละเอียดว่า เห็น สมควรให้มีระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้ านจอมบึ ง ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน มหาวิทยาลั ยราชภัฏหมู่บ้ านจอมบึง จึงจัดทา ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่ บ้านจอมบึง
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. .... โดยผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ในการประชุมครั้ งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวัน จั น ทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงเสนอสภามหาวิทยาลั ย
เพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความใน มาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีข้อเสนอ
ให้ดาเนินการ ดังนี้

๑) ให้ตรวจสอบความหมายของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้ตามนิยามของสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.)
๒) ให้เปลี่ยนข้อความข้อ ๕ เป็นใช้ข้อความ ดังนี้ “ค่าพาหนะเดินทางของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย”
๔.๒.๒ พิจารณา ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้า นจอมบึง ว่าด้วย การบริหาร
งานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ....

๘
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า มหาวิทยาลัยได้
จั ด ท า ร่ าง ข้อ บั งคั บ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้า นจอมบึง ว่า ด้ว ย การบริห ารงานบุค คลของพนัก งาน
มหาวิท ยาลัย (ฉบับ ที่ ๔) พ.ศ. .... โดยปรับ แก้ไ ขเฉพาะ ข้อ ๒๕ ของข้อ บัง คับ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ว่า ด้ว ย การบริห ารงานบุคคลของพนัก งานมหาวิท ยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ และ
ผ่า นการพิจ ารณาของคณะกรรมการกลั่น กรองกฎหมาย ข้อ บัง คับ และระเบีย บของสภามหาวิท ยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จึงเสนอ
สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความใน มาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การบริหาร
งานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให้ปรับแก้ไขข้อ ๒๕ ข้อความ “การเพิ่ม
ค่าจ้างให้เพิ่มได้ไม่เกินร้อยละ ๖ ของฐานเงินค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยแต่ละรายภายในวงเงินร้อยละ ๓
ของเงินค่าจ้างรวมพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีตัว ณ วันที่ ๑ มีนาคม และ วันที่ ๑ กันยายน” เป็น “การเพิ่ม
ค่าจ้างแต่ละครั้งให้เพิ่มได้ไม่เกินร้อยละ ๖ ของฐานเงินค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยแต่ละราย แต่ทั้งนี้
ต้องอยู่ภายในวงเงินร้อยละ ๓ ของเงินค่าจ้างรวมของพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีอยู่จริง ณ วันที่ ๑ มีนาคม และ
วันที่ ๑ กันยายน”
วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากอธิการบดี
๕.๑.๑ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิสา โพธิ์พรม ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มี
คาสั่งที่ ๘/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการ สั่ง ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
และตามความข้อ ๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คณะกรรมการประจาคณะ
พ.ศ. ๒๕๔๘ กาหนดให้ “คณะกรรมการประจาคณะมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสองปี” นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการได้ครบวาระการดารงตาแหน่งแล้ว อาศัย
อานาจตามความในข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คณะกรรมการประจาคณะ
พ.ศ. ๒๕๔๘ กาหนดให้ “อธิการบดีเสนอรายชื่อคณะกรรมการประจาคณะตามข้อ ๔ ต่อสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจาคณะ” จึงนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คณะกรรมการ
ประจาคณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการ
ดังนี้
๑) คณบดี
ประธานกรรมการ

๙
๒) อาจารย์ณัฐวดี
๓) ผศ.ดร.วิโรจน์
๔) อาจารย์ ดร. อรรณพ
๕) นายอุดม
๖) ผศ.นงลักษณ์
๗) ผศ.นัยนา
๘) ผศ.ลาใย
๙) นายอภิลักษณ์
๑๐) นางสุธีร์กานต์

สว่างงาม
เจษฎาลักษณ์
โพธิสุข
ใจเย็น
เพิ่มชาติ
แคล้วเครือ
มีเสน่ห์
ธรรมวิมุตติ
แก้วนารายณ์

รองคณบดี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนประธานสาขาวิชา
ผู้แทนประธานสาขาวิชา
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจา
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจา
หัวหน้าสานักงานคณบดี

รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

๕.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
๕.๒.๑ พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ให้ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น ชี้แจงรายละเอียดว่า มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการเพื่อขอกาหนด
ตาแหน่ งทางวิชาการของข้าราชการ (สายวิ ชาการ) จ านวน ๑ ราย คื อ นายกฤษณะ โสขุมา และพนั กงาน
มหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) จานวน ๑ ราย คือ นายณัฐพงศ์ชัย ไทรพงษ์พัน ธุ์ ตามหลักเกณฑ์แ ละวิธีก ารที่
กาหนดไว้ใ นประกาศคณะกรรมการข้า ราชการพลเรือ นในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยผ่ านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และครั้งที่
๓/๒๕๕๙ เมื่อวัน ที่ ๙ มิถุน ายน พ.ศ. ๒๕๕๙ จึง ขอนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมและเอกสารแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๙) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ อ นุมัติกาหนดตาแหน่ง เพื่อ เลื่อนและแต่ง ตั้ง ข้า ราชการและพนัก งาน
มหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) จานวน ๒ ราย ดังนี้
๑) นายกฤษณะ โสขุมา ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่
วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
๒) นายณัฐพงศ์ชัย ไทรพงษ์พันธุ์ ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๕.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย
๕.๓.๑ พิจารณาขยายระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ กรณีอาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด

๑๐
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข เลขานุการ ขอถอนระเบียบวาระที่ ๕.๓.๑ พิจารณาขยาย
ระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ กรณีอาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด
มติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยมีมติ อนุญาตให้ถอนระเบียบวาระที่ ๕.๓.๑ พิจารณาขยาย
ระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ กรณีอาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด
๕.๓.๒ พิจารณาผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ กรณีอาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด (เรื่องที่
๑/๒๕๕๙)
ดร.กาพล วันทา ชี้แจงรายละเอียดว่า คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจา
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง (ก.อ.บ.) ได้พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของอาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอีย ด
ฉบับลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเรื่องรับที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๐
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ และได้มีมติในเรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงนาเสนอรายงานผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกชุด)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ กรณีอาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด
และขอให้ ฝ่ า ยกฎหมายของมหาวิ ท ยาลั ย ด าเนิ น การเรื่ อ งรายละเอี ย ดของอ านาจการใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ของ
ผู้บังคับบัญชา
๕.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณ ติดตาม และประเมินผล
การใช้งบประมาณ
๕.๔.๑ พิจารณาอนุมัติงบประมาณจากเงินรายได้สะสม (เงินคงคลัง) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่มหาวิทยาลัยฯ
ได้รับอนุมัติงบประมาณจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ประมาณร้อยละ ๘๐
ของงบประมาณการรายรับ) จานวน ๑๑๑,๓๘๒,๐๐๐ บาท โดยมีข้อมูลรายรับจริง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม
พ.ศ.๒๕๕๙ จานวน ๗๙,๗๙๒,๓๘๕.๓๔ บาท และมหาวิทยาลัยได้ ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้
ถึงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็ นเงินทั้งสิ้ น ๖๗,๔๒๐,๓๘๗.๐๙ บาท ทั้งนี้ มหาวิทยาลั ยมีข้อมูล สถานะ
เงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัย ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จานวน ๗๕,๔๑๖,๕๘๕.๓๔ บาท
ด้วยมหาวิทยาลัยมีโครงการที่จะต้องดาเนินการ แต่งบประมาณที่ได้รับอนุมัติไม่เพียงพอ
ได้แก่ โครงการบริหารทรัพยากรบุคคล โครงการบริหารงานอาคารสถานที่ โครงการปรับปรุงศูนย์ภาษาและ
ศู น ย์ ค อมพิ ว เตอร์ โครงการย้ า ยระบบไฟฟ้ า ฯ และโครงการสมทบงานก่ อ สร้ า งอาคารโรงเรี ย นสาธิ ต
แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ซึ่งต้องดาเนินการตามข้อกาหนดของสานักงบประมาณ จานวน ๕ โครงการ
รวมจานวนเงินทั้งสิ้น ๑๑,๙๑๖,๒๐๐ บาท จึงเสนอขออนุมัติงบประมาณจากเงินรายได้สะสม (เงินคงคลัง)
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จานวน ๑๑,๙๑๖,๒๐๐ บาท โดยผ่ านความเห็ นชอบจากคณะกรรมการ

๑๑
บริหารมหาวิทยาลัย วาระพิเศษ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ การนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองงบประมาณ ติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณ ได้ประชุมพิจารณากลั่นกรองและได้ให้
ความเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ ๒(๒๒)/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
จึง เสนอสภามหาวิท ยาลัย ราชภัฏ หมู่บ้า นจอมบึง พิจ ารณาอนุมัติง บประมาณจาก
เงิ น รายได้ ส ะสม (เงิ น คงคลั ง ) ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จ านวน ๑๑,๙๑๖,๒๐๐ บาท เพื่ อ
ดาเนินการโครงการตามเสนอ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม

อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

ราชภัฎ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๑๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้ว ยการบริหาร
การเงิน พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลั ยมีมติ อนุมัติงบประมาณจากเงินรายได้สะสม (เงินคงคลั ง) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จานวน ๑๑,๙๑๖,๒๐๐ บาท เพื่อดาเนินการโครงการตามเสนอ
วาระที่ ๕.๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากนายกสภามหาวิทยาลัย
๕.๕.๑ พิจารณามอบอานาจการดาเนินคดีปกครองหมายเลขคดีดาที่ บ.๘/๒๕๕๙ ณ ศาลปกครอง
เพชรบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช ชี้แจงรายละเอียดว่า ศาลปกครองเพชรบุรี ได้มี
คาสั่งให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ถูกฟ้องคดี ในคดีหมายเลขดาที่ บ.๘/๒๕๕๙ ระหว่าง นายสุทิน สนองผัน
ผู้ ฟ้ อ งคดี กั บ สภามหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ถู ก ฟ้ อ งคดี โดยศาลให้ ผู้ ถู ก ฟ้ อ งคดี ยื่ น ค าให้ ก ารแก้ ค าฟ้ อ งพร้ อ มด้ ว ย
พยานหลักฐาน ยื่น ต่อศาลภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคาสั่งนี้ (รับคาสั่งวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙)
โดยผู้ฟ้องคดีได้ฟ้องว่าการสรรหาผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาล
พิพากษาหรือมีคาสั่งเพิกถอนมติของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
เมือ่ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ ในส่วนการเลือก ผศ.ชฎาพร โพคัยสวรรค์ เป็นผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการในคดีปกครองเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดความคล่องตัวในการประสานคดี
แทนสภามหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณามอบอานาจผู้ดาเนินการแทนสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในคดีหมายเลขดาที่ บ.๘/๒๕๕๙ จนกว่าคดีจะถึงที่สุด
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติมอบอานาจให้ นายวินัย ชุ่มชื่น เป็นผู้ดาเนินการแทนสภามหาวิทยาลัยใน
การดาเนินคดีปกครองหมายเลขดาที่ บ.๘/๒๕๕๙ และให้มีอานาจในการมอบอานาจช่วงให้พนักงานอัยการ
และผู้ประสานคดีไปดาเนินคดีแทนได้ จนกว่าคดีจะถึงที่สุด
วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ ตรงกับวันพฤหัสบดีที่
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงแรมสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

๑๒

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

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

ผู้จดบันทึกและตรวจรายงาน
ผู้พิมพ์
ผู้พิมพ์
ผู้จดบันทึก และตรวจรายงาน

