๑
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมทรัพย์คริ ี ชั้น ๓ อาคารอานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง

รายนามผู้เข้าประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทาหน้าที่
แทนนายกสภามหาวิทยาลัย
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
อธิการบดี
๓. ดร.กฤษณา เชยพันธุ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ดร.กาพล วันทา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. นายประพันธ์ มนทการติวงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. นายเรืองชัย เนตรปฐมพร
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์
กรรมการจากผู้บริหาร
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม
กรรมการจากผู้บริหาร
๑๒. อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชืน่
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
เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ ไป
๒๒. นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ ไป

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รองอธิการบดี
๒. นายสุวัฒน์ แสนทวี
ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตฯ

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

๒
๓. อาจารย์รุ่งนภา สิงห์สถิตย์
๔. นางรพีพรรณ คทาวัชรกุล
๕. นางสาวนันท์นภัส มีถาวร

อาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ผู้อานวยการกองกลาง
นักตรวจสอบภายใน

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.
วาระที่ ๑ เรือ่ งแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
ประธานที่ประชุมแจ้งให้คณะกรรมการทุกท่านทราบว่าจะมีกิจกรรมก่อนการประชุม โดยอาจารย์
ดร.อาคม เจริญสุข เป็นผู้ดาเนินการ
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข ได้เชิญบุคคลต่อไปนี้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณในฐานะที่ทาประโยชน์
ให้กับมหาวิทยาลัยจากนายกสภามหาวิทยาลัย
๑) พันตารวจโทพัสกร ดวงดาว ผู้ประสานงานสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมะริด สหภาพ
เมียนมาร์
๒) นายสุวิทย์ ทองดี ผู้ประสานงานการสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมะริด สหภาพเมียนมาร์
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรศักดิ์ เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ ผู้ยกระดับมาตรฐานงานจอมบึงมาราธอน
๔) นายฐิติ ยะกุล ผู้ยกระดับมาตรฐานงานจอมบึงมาราธอน
๕) นายบัญจรัตน์ สุหฤทดารง ผู้ยกระดับมาตรฐานงานจอมบึงมาราธอน
๑.๑ เรือ่ งแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากประธาน
ไม่มี
๑.๒ เรือ่ งแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากอธิการบดี
๑) เมื่ อ วั น ที่ ๑๕ กั น ยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ พลเอกดาว์ พ งษ์ รั ต นสุ ว รรณ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดประชุมมอบนโยบายการปฏิรูปการศึกษาแก่ผู้บริหารระดับสูงของสถาบั นอุดมศึกษา
ทั่วประเทศ ตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้แก่ อธิการบดี ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์ และ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ฯ สาหรับ นโยบายการดาเนิน งานอุด มศึก ษา ในส่ว นของมหาวิท ยาลัย ถือ ว่า
เป็นหน่วยงานหลักที่สาคัญต่อการพัฒนาไทยแลนด์ ๔.๐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เครือข่ายอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
ลงไปช่ว ยโรงเรียนทั่ว ประเทศ มหาวิทยาลัยต้อ งปรับตัว ให้เ ป็นมหาวิทยาลัย ๔.๐ โดยมีบทบาทสาคัญ คือ
การจัดการศึกษาเพื่ อพั ฒนาคนในชาติ รวมทั้งการวิจัยและพั ฒนาเพื่ อให้เ กิดความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ
ซึ่งทั้ง ๒ ส่วนจะส่งผลไปถึงเศรษฐกิจและสังคม ๔.๐ แผนการจัดการอุดมศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน
เป้าหมาย คือ Re-profiling เพื่อปรับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยคานึงถึงศักยภาพและความเชี่ยวชาญ
ของสถาบันให้สามารถผลิตและพัฒนากาลังคนที่มีคุณภาพและสมรรถภาพสูง สร้ างงานวิจัย ขยายองค์ความรู้
สร้า งสรรค์ผ ลงานนวัต กรรม รองรับ โอกาสและความท้า ทายในอนาคต เพื่อ ยกระดับ ขีด ความสามารถ

๓
ในการแข่งขันของประเทศ มหาวิทยาลัยสามารถปรับระบบบริหารจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพ สร้างการมี
ส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม สาหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ จานวน ๓๘ แห่ง มีจุดเน้นที่การผลิตบัณฑิต
สายครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ งานวิจัย และบริการวิชาการที่มีจุดเน้นเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง
สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งเปิดหลักสูตรที่เน้นตามความถนัดและความเป็นเลิศของแต่ละสถาบัน โดยมีจุดเน้น
ประเด็น Re-profiling ๕ ประเด็น ได้แก่ (๑) การผลิตและการพัฒนาครู (๒) เกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม
(๓) วิทยาศาสตร์สุขภาพ และการเข้าสู่สังคมสูงวัย (๔) อุตสาหกรรมบริการ และการจัดการท่องเที่ยวชุมชน และ
(๕) การจัดการทางสังคม นโยบายที่สาคัญ คือ ให้มีการจัดการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรี เพื่อเปิดโอกาส
ในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษาสายอาชีวศึกษาที่เป็นการสร้างแรงจูงใจในการเลือ กเส้นทาง
สู่สายอาชีพให้เพิ่มมากขึ้น และจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษาเพือ่ เตรียมความพร้อมของนักศึกษาเข้าสู่ระบบการทางาน
รวมทั้งเพื่อเติมประสบการณ์ทางด้านวิชาการวิชาชีพโดยสถานประกอบการทั้งภาคเอกชนและภาครัฐได้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ซึ่งจะส่งผลให้มีการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ส่งผลถึงความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและสถาบันอุดมศึกษามากขึ้น มีการปรับระบบ
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นระบบเอนทรานซ์ ๔.๐ เพื่อลดภาระในการวิ่งรอกสอบ
ของเด็ก ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยได้นักศึกษาใหม่ที่ตรงกับที่มหาวิทยาลัย
ต้องการเดิม
๒) นางสาวนิติยากรณ์ ศรี ไสล นักศึกษาสาขาวิช ามวยไทยศึกษา ชั้ นปีที่ ๒ มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้เหรียญเงินในการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น (หญิง) มหกรรมกีฬาเอเซียนบีชเกมส์
ครั้งที่ ๕ โดยนางสาวนิติยากรณ์ ศรีไสล เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันชกมวยไทยสมัครเล่น
(หญิง) กีฬาเอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ ๕ ณ เมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งในการแข่งขันชกมวยไทย
สมัครเล่น (หญิง) รุ่น ๕๑ กิโลกรัม รอบแรก นางสาวนิติยาภรณ์ ศรีไสล ขึ้นชกกับ มาเรียนา ฮัสซัม คามร่า
จากประเทศเลบานอน โดยสามารถชกชนะคะแนน ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับ ลี บุย เยน นักชกจาก
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งเป็นเจ้าภาพ ผลการแข่งขันปรากฏว่า ลี บุย เยน ชนะคะแนนได้เหรียญทอง
ส่ ว นนางสาวนิ ติ ย ากรณ์ ศรี ไ สล หรื อ หงส์ ข าว มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง ได้ เ หรี ย ญเงิ น
เป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงที่ได้สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยในระดับนานาชาติ
๓) ในการจั ดพิ ธีไ หว้ ค รู นั กศึ กษาภาคปกติ ของมหาวิ ทยาลั ย คณะกรรมการส่ ง เสริ มกิ จการ
มหาวิทยาลัย และบุคคลในจังหวัดราชบุรีได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา จานวน ๘๖๐,๐๐๐ บาท
๔) เมื่อวันที่ ๒๒ – ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับสถาบัน โดยคณะกรรมการผู้ ทรงคุณ วุฒิภ ายนอก จานวน ๕ ท่าน ได้แก่
(๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ
(๒) รองศาสตราจารย์สุเทพ ลิ่มอรุณ
รองประธานกรรมการ
(๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบล สมทรง
กรรมการ
(๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี งามสมบัติ
กรรมการ
(๕) อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคาสุก
กรรมการและเลขานุการ

๔
ผลการประเมินในระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยได้คะแนน ๔.๑๖ คุณภาพระดับดี มีองค์ประกอบ
ที่อยู่ในระดับดีมาก ๓ องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ ๓ บริการวิชาการสู่สังคม องค์ประกอบที่ ๔ ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ ๖ มหาวิทยาลัยยั่งยืนซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ทางมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมขึ้น และ
ที่ส ภามหาวิท ยาลัย ห่ว งใยเรื่อ งมีห ลัก สูต รไม่ผ่า นการประเมิ น ในปีก ารศึก ษา ๒๕๕๗ หลายหลัก สูต ร นั้น
ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ จากหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด ๓๖ หลักสูตร ผ่านการประเมินครบทุกหลักสูตร
โดยมีคุณภาพในระดับดี ๒๙ หลักสูตร ระดับปานกลาง ๗ หลักสูตร สาหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท จานวน
๗ หลักสูตร ผ่านการประเมินคุณภาพระดับดี ๔ หลักสูตร ไม่ผ่านการประเมิน ๓ หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครูผ่านการประเมินระดับดี ประเด็นที่หลักสูตรไม่ผ่านการประเมินเนื่องมาจากศักยภาพอาจารย์
ประจาหลักสูตรไม่ผ่าน
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๓ เรือ่ งแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากกรรมการ
นายเรืองชัย เนตรปฐมพร ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มีเรื่องแจ้งให้ทราบ ดังนี้
๑) งานประเพณี ปี น เขาเข้ า ถ้ าจอมพล ครั้ ง ที่ ๘ จะจั ด ระหว่ า งวั น ที่ ๒๔ ตุ ล าคม –
๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ มีพิธีเปิดงานในวันพุธที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. ขอเรียนเชิญ
กรรมการทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน
๒) ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ คณะกรรมการส่ งเสริ มกิจการมหาวิทยาลัย ได้มอบทุนให้กับ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งหมด ๕ ประเภท คือ (๑) ทุนเรียนดีมีจิตอาสาแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จานวน
๘๐ ทุน ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท (๒) โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ จานวน ๑๙ ทุน ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นทุนที่ให้
ต่อเนื่อง ๔ ปี โดยมีคณะกรรมการพิจารณา ผลการเรียนของนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับทุนนี้ จะต้องมีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๒๕ ในแต่ละภาคเรียน หากในอนาคตนักศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๓.๒๕
คณะกรรมการจะพิ จ ารณาเหตุ ผ ลความจ าเป็น เป็น ราย ๆ ไป (๓) ทุน ส าหรับ นัก ศึก ษาสาขาที ่เ ป็น
ความต้อ งการของสถานประกอบการ จานวน ๑๐ ทุน ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท (๔) ทุนเรียนดีในสาขาขาดแคลนที่
เป็นความต้องการของประเทศ ได้แก่ สาขาฟิสิกส์ จานวน ๗ ทุน ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท และ (๕) ทุนของสมาคม
ศิษย์เก่ามอบให้กับนักศึกษาที่มีจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม จานวน ๑๐ ทุน ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท
๓) คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมอบโล่ประกาศเกียรติคุ ณให้กับศิษย์เก่าที่จบ
การศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๘ ที่มีผลการเรียนสูงสุดของแต่ละคณะ ในพิธีไหว้ครูปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยใน
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีนักศึกษามารับโล่ จานวน ๓ ท่าน ซึ่งได้งานทาที่ดีมารับโล่เป็นภาพที่น่าประทับใจมาก
ที่ประชุมรับทราบ

๕
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่
๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ประธานขอให้ ที่ ป ระชุ ม ตรวจสอบรายงานการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยไม่มีการแก้ไข
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วง
๔.๑ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วงจากสภาวิชาการ
๔.๑.๑ พิจารณาอนุมัติปริญญาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชี้แจง
รายละเอี ย ดว่ า ในภาคฤดู ร้ อ น ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๘ มี นั ก ศึ กษาส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บปริ ญญาโท จ านวน
๗ คน และระดั บปริ ญญาตรี จ านวน ๓๕ คน ซึ่ ง คณะกรรมการประเมิ น ผลการศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย
ได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่
๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงเสนอให้สภามหาวิทยาลัย เพื่อ พิจ ารณาอนุมัติป ริญ ญาแก่
ผู้สาเร็จการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมและเอกสารแยกเล่ม)
มติที่ป ระชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จานวน ๗ คน
และระดับปริญญาตรี จานวน ๓๕ คน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
๔.๑.๒ พิจารณาการแก้ไขหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) ตามข้อเสนอแนะของสภาการสาธารณสุขชุมชน
อาจารย์ รุ่ ง นภา สิ ง ห์ ส ถิ ต ย์ อาจารย์ ป ระจ าสาขาวิ ช าสาธารณสุ ข ศาสตร์ ชี้ แ จง
รายละเอี ยดว่า ตามที่ส ภามหาวิทยาลั ยได้ให้ความเห็นชอบหลั กสู ตรสาธารณสุ ขศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิช า
สาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรั บปรุง พ.ศ.๒๕๕๘) ในการประชุมครั้ งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ และมหาวิท ยาลัย ได้น าเสนอหลัก สูต รต่อ ส านัก งานคณะกรรมการการอุด มศึก ษาและ
สภาการสาธารณสุ ขชุ มชน นั้น สภาการสาธารณสุ ขชุ มชนได้มีข้อเสนอแนะต่อการจัดการศึกษาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘) เพิ่มเติม สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ จึงได้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘) ตามข้อเสนอแนะของสภาการสาธารณสุขชุมชน และได้ผ่านความเห็นชอบ

๖
ของสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติ ที่ ป ระชุ ม อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) และ(๗) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ เห็นชอบการแก้ไขหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) ตามข้อเสนอแนะของสภาการสาธารณสุข ชุมชน
โดยมีข้อเสนอแนะให้พิจารณาเรื่องการเรียงลาดับอาจารย์ประจาหลักสูตรจากผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงก่อน
๔.๒ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วงจากคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ
ของสภามหาวิทยาลัย
๔.๒.๑ พิจารณา ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุม
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มอบหมายให้อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น จัดทา ร่าง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... เพื่อปรับปรุงข้อ บังคับให้สอดคล้องกับ การดาเนินการ โดยผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ได้จัดทา ร่าง ข้อบังคับดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย
ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยจึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยข้อ ๑๐ ให้เติมข้อความ
“โดยอนุโลม” ไว้ท้ายข้อความ
๔.๒.๒ พิจารณา ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดี พ.ศ. ....
อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น ชี้ แจงรายละเอี ยดว่า ตามที่ส ภามหาวิทยาลั ยในการประชุ ม
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มอบหมายให้อ าจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น จัดทา ร่าง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
คณบดี พ.ศ. .... นั้น ผู้ที่ได้รับมอบหมายได้จัดทา ร่าง ข้อบังคับดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว และผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการกลั่ นกรองกฎหมายในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่ อ วั น ที่ ๙ กั น ยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
มหาวิทยาลัยจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

๗
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๙ และ มาตรา
๕๐ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิ ท ยาลั ย มี ม ติ เ ห็ น ชอบข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดี
พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ข้อ ๔ บรรทัดแรกจากข้อความ “และประเมินผลงานของคณบดี ”
เป็น “และประเมินผลงานของคณบดี จานวน ๕ คน”
๔.๒.๓ พิจารณา ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การบริหารจัดการ
โครงการจอมบึงมาราธอน พ.ศ. ....
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข ชี้แจงรายละเอียดว่า เพื่อให้การดาเนินการโครงการจอมบึง
มาราธอน ซึ่งจัดเป็นประเพณีมาอย่างยาวนานต่อเนื่องถึง ๓๑ ปี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรให้จัดทา ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การบริหารจัดการ
โครงการจอมบึงมาราธอน พ.ศ. .... โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายฯ ในการประชุม
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมแยกชุด)
มติที่ป ระชุม อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา ๑๘ (๒) และ ๑๘ (๑๒) แห่ง พระราชบัญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติให้มหาวิทยาลัยจัดทา ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การบริหารจัดการโครงการจอมบึงมาราธอน พ.ศ. .... ให้มีความชัดเจน โดยอาจจัดทา
ในแนวทางการจัดตั้งกองทุน และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมประจาเดือนตุลาคม
๔.๒.๔ พิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ
อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชี้แจง
รายละเอียดว่าเห็นสมควรให้มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ เพื่อให้การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไป
อย่างเรียบร้อย จึงได้ดาเนินการจัดทา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อ ง อัตราค่าธรรมเนียม
การศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาระดั บปริ ญ ญาตรี โครงการจั ด การศึ ก ษาภาคพิ เ ศษ โดยผ่ า นความเห็ น ชอบ จาก
คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายฯ ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๕ ข (๑) (๒) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การรับจ่ายเงินโครงการ
จัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษา
ภาคพิเศษ

๘
วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากอธิการบดี
๕.๑.๑ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแทนตาแหน่งที่ว่าง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัย
มีคาสั่งที่ ๐๓/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยได้มีการแต่งตั้ง
อาจารย์ปิยะวดี พงษ์สวัสดิ์ เป็นกรรมการผู้แทนจากคณาจารย์ประจา นั้น เนื่องจาก อาจารย์ปิยะวดี พงษ์สวัสดิ์
ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประธานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จึงพ้นจากตาแหน่งกรรมการประจา
คณะตามข้อ ๕ (๓) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยคณะกรรมการประจาคณะ พ.ศ. ๒๕๔๘
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย
คณะกรรมการประจาคณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ กาหนดให้ “ในกรณีที่ประธานและกรรมการพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ
ให้ทาการเลือกตั้งแทนตาแหน่งที่ว่าง โดยนาความในข้อ ๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่วาระของประธานและ
กรรมการที่พ้นจากตาแหน่งนั้นจะเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน” มหาวิทยาลัยจึงทาการเลือกตั้งแทนตาแหน่งที่ว่าง
ซึ่งผลการเลื อ กตั้งได้แก่ อาจารย์ภั ทรานิษ ฐ์ ศรี ส กลทรั พ ย์ จึงน าเสนอต่อ สภามหาวิ ทยาลั ยเพื่ อ พิ จารณา
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๖ แห่งข้อ บังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง ว่า ด้ว ยคณะกรรมการ
ประจาคณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิท ยาลัย มีม ติเ ห็น ชอบให้แ ต่งตั้ง อาจารย์ภัท รานิษ ฐ์ ศรีส กลทรัพ ย์
ดารงตาแหน่งกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแทนตาแหน่งที่ว่าง
๕.๑.๒ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รั บ การแต่งตั้งเป็นประธานและ
กรรมการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี
อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง ได้มีคาสั่งที่ ๓๐/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ผลงานของคณะ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่ เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ ซึ่งตามความในข้อ ๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลั ยราชภั ฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ กาหนดให้ “คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสามปี” ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าวครบวาระ
การดารงตาแหน่งแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙
ได้มีมติมอบให้ อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น ไปจัดทา ร่าง ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

๙
บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการจัดทา ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว เพื่อให้การดาเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
เป็นไปเรียบร้อย อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่กาหนด “ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหา จานวนห้าคนเพื่อสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานและกรรมการ ประกอบด้วย
(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เลือกกันเอง จานวนสองคน เป็นกรรมการ
(๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการ
สถาบัน ผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ เลือกกันเองจานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
(๔) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
ประจา เลือกกันเองจานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
ให้อธิการบดีแต่งตั้งผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี จานวนหนึ่งคน เป็นเลขานุการ และ
อาจให้มีผู้ช่วยเลขานุการได้”
จึงนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๑๑ แห่งข้ อ บังคับมหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ หมู่บ้านจอมบึง ว่าด้ว ย การติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานและกรรมการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ดังนี้
(๑) ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน
(๒) ผศ.ดร.โสภณ พวงสุวรรณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
(๓) ดร.กาพล วันทา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
(๔) ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารง
ตาแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการ
สถาบัน ผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการศูนย์
หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงาน
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ กรรมการ
(๕) ผศ. ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
ประจา
กรรมการ
(๖) นายพูนชัย คทาวัชรกุล
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
เลขานุการ

๑๐
(๗) นางสาวมาลี สุดประเสริฐ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้ช่วยเลขานุการ

๕.๑.๓ พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการก าหนดเงิ น เดื อ นเริ่ ม ต้ น ของผู้ บ ริ ห ารที่ มิ ไ ด้ เ ป็ น
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดี ชี้แจงรายละเอียดว่า ด้วยข้าราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัยที่ดารงตาแหน่งผู้บริหารจะเกษียณอายุราชการและสิ้ นสุดสัญญาจ้างในวันที่ ๓๐ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๙ แต่ยังไม่ครบวาระการดารงตาแหน่งผู้บริหาร มีรายละเอียด ดังนี้
๑) อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น จะครบวาระการด ารงต าแหน่ ง รองอธิ ก ารบดี วัน ที่ ๒๔
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ลิขิตยิ่งวรา จะครบวาระการดารงตาแหน่งคณบดี
คณะครุศาสตร์ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจา ลิขิตยิ่งวรา จะครบวาระการดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
สานักศิลปะและวัฒนธรรม วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัยในการประชุมเมื่อ
วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบให้มีการต่ออายุการทางานของ อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น พนักงาน
มหาวิทยาลัยอีก ๑ ปี แล้ วนั้น มหาวิทยาลัยจึงดาเนินการเพื่อกาหนดเงิ นเดือนเริ่มต้นของผู้บริหารที่มิได้เป็น
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยอาศัยอานาจตามความข้อ ๔ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง ว่าด้วยเงินเดือนของผู้ดารงตาแหน่งบริหารที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง พ.ศ.๒๕๕๒ เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดเงินเดือนเริ่มต้นของ
ผู้บริหารที่มไิ ด้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จานวน ๒ ราย คือ
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ลิขิตยิ่งวรา ตาแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจา ลิขิตยิ่งวรา
ตาแหน่งผู้อานวยการสานักศิลปะ
และวัฒนธรรม
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๔ ระเบียบมหาวิทยาลั ยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง ว่าด้ว ยเงินเดือนของผู้ดารง
ตาแหน่งบริหารที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. ๒๕๕๒ สภามหาวิทยาลัยมี
มติเ ห็ นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดเงินเดือนเริ่ มต้นของผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.สมบู ร ณ์ ลิ ขิตยิ่ งวรา
ตาแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจา ลิขิตยิ่งวรา ตาแหน่งผู้อานวยการสานักศิลปะ
และวัฒนธรรม ผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้
(๑) นายประพันธ์ มนทการติวงศ์
ประธานกรรมการ
(๒) อาจารย์นาวิน คงรักษา
กรรมการ
(๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์
กรรมการและเลขานุการ

๑๑
๕.๑.๔ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) แทน
ตาแหน่งที่ว่าง
อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึงมีคาสั่งที่ ๑๔/๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) แทน
ตาแหน่งที่ว่าง ฉบับลงวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อมานายธนกฤต พงษ์ประวัติ กรรมการซึ่งมาจากผู้ดารง
ตาแหน่งประเภททั่ว ไปอื่ น ตามข้อ ๖ (๔) ได้ล าออกจากบุคลากรมหาวิทยาลั ยฯ เมื่อ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงทาให้พ้นจากการเป็นกรรมการอุทธรณ์ และร้องทุกข์ตามข้อ ๗ (๔) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ และการแก้ไขคาสั่งลงโทษ พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจึงได้ดาเนินการคัดเลือกกรรมการเพื่อให้เป็นผู้ดารง
ตาแหน่งประเภททั่วไปอื่น แทนผู้ที่พ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ ตามข้อ ๗ วรรคสาม เมื่อวันที่ ๘ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือก คือ นายทวี บุญพันธ์ จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลั ยเพื่อพิจาณาแต่งตั้ง
นายทวี บุญพันธ์ เป็นกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) จากผู้ดารงตาแหน่ง ประเภท
ทั่วไปอื่น ตามข้อ ๖ (๔) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ และ
การแก้ไขคาสั่งลงโทษ พ.ศ. ๒๕๕๖ แทนตาแหน่งที่ว่าง (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ป ระชุม อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๓) และ (๑๔) แห่งพระราชบัญ ญัติ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้ อ ๖ แห่ ง ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง ว่ า ด้ ว ย
การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ และการแก้ไขคาสั่งลงโทษ พ.ศ. ๒๕๕๖ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง นายทวี
บุญพันธ์ เป็นกรรมกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) จากผู้ดารงตาแหน่งประเภท
ทั่วไปอื่น แทนตาแหน่งที่ว่าง
๕.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณ ติดตาม และประเมินผล
การใช้งบประมาณ
๕.๒.๑ พิจารณา ร่าง งบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่ มหาวิทยาลัยฯ
ได้จัดทางบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามนโยบายและหลักเกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณเงิ นรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ ผ่ านความเห็ นชอบของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และในการประชุม
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้วนั้น
มหาวิทยาลั ยฯ ได้ ประมาณการรายรั บ (เงิ นรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จานวน
๙๓,๘๖๒,๕๐๐ บาท เมื่อกันเงินไว้ที่คลัง ร้อยละ ๒๐ ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย การบริหารการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๘
จานวน ๑๘,๗๗๒,๕๐๐ บาท แล้ว มหาวิทยาลัยจะมีเงินได้จากการประมาณการเพื่อจัดทางบประมาณรายจ่าย
จากเงิ น รายได้ จ านวน ๗๕,๐๙๐,๐๐๐ บาท ซึ่ ง เมื่ อ รวมกั บ เงิ น งบประมาณแผ่ น ดิ น ที่ ไ ด้ รั บ จ านวน

๑๒
๓๑๑,๖๒๑,๖๐๐ บาท มหาวิทยาลัยจะมีวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จากเงิน
รายได้และเงินงบประมาณ รวมทั้งสิ้นจานวน ๔๑๕,๙๕๖,๔๐๐ บาท จาแนกเป็น
- แผนงานบุคลากร
จานวน ๒๑๔,๓๔๔,๕๕๐ บาท
- แผนงานพื้นฐาน
จานวน ๑๗๕,๐๘๔,๗๙๐ บาท
- แผนงานยุทธศาสตร์
จานวน ๒๖,๕๒๗,๐๖๐ บาท
การนี้ มหาวิ ท ยาลั ย ฯ ได้ จั ด ท า (ร่ า ง) งบประมาณรายจ่ า ย(เงิ น รายได้ ) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จานวน ๗๕,๐๙๐,๐๐๐ บาท จาแนกเป็น
- แผนงานบุคลากร
จานวน ๓๒,๑๘๐,๕๓๐ บาท
- แผนงานพื้นฐาน
จานวน ๒๖,๑๓๕,๗๑๐ บาท
- แผนงานยุทธศาสตร์
จานวน ๑๖,๗๗๓,๗๖๐ บาท
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่ นกรองงบประมาณ ติดตาม และ
ประเมินผลการใช้งบประมาณในการประชุม ครั้งที่ ๓ (๒๓)/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๑๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การบริหารการเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
๕.๒.๒ พิจารณา ร่าง งบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
นายสุวัฒน์ แสนทวี ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตฯ ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่ โรงเรียน
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ได้จัดทางบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และในการประชุ มครั้ งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อ วันอั งคารที่ ๙ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรียบร้อยแล้วนั้น
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ได้ประมาณการรายรับ (เงินรายได้)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จานวน ๗,๔๒๕,๐๐๐ บาท เมื่อกันเงินไว้ที่คลัง ร้อยละ ๒๐ ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย
การบริหารการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๘ จานวน ๑,๔๘๕,๐๐๐ บาท แล้ว โรงเรียนสาธิตฯ จะมีเงินได้จากการประมาณการ
เพื่อจัดทางบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จานวน ๕,๙๔๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินงบประมาณแผ่นดินที่
ได้ รั บ จ านวน ๘,๓๖๗,๐๐๐ บาท โรงเรี ยนสาธิ ตฯ จะมี วงเงิ นงบประมาณรายจ่ าย ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ จากเงินรายได้และเงินงบประมาณ รวมทั้งสิ้นจานวน ๑๔,๓๐๗,๐๐๐ บาท จาแนกเป็น

๑๓
- แผนงานบุคลากร
จานวน ๕,๐๙๗,๐๐๐ บาท
- แผนงานพื้นฐาน
จานวน ๘,๙๐๒,๐๐๐ บาท
- แผนงานยุทธศาสตร์
จานวน ๓๐๘,๐๐๐ บาท
โรงเรี ยนสาธิ ตแห่ งมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้า นจอมบึ ง จึ งจั ดทา (ร่ าง) งบประมาณ
รายจ่าย(เงินรายได้) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จานวน ๕,๙๔๐,๐๐๐ บาท จาแนกเป็น
- แผนงานบุคลากร
จานวน ๕,๐๙๗,๐๐๐ บาท
- แผนงานพื้นฐาน
จานวน ๕๓๕,๐๐๐ บาท
- แผนงานยุทธศาสตร์
จานวน ๓๐๘,๐๐๐ บาท
และได้ร ับ ความเห็น ชอบจากคณะกรรมการบริห ารมหาวิท ยาลัย ในการประชุม ครั ้ง ที ่ ๑๐/๒๕๕๙
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณ
ติดตาม และประเมินผลการใช้งบประมาณในการประชุม ครั้งที่ ๓ (๒๓)/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๙ เรียบร้ อยแล้ ว จึงเสนอต่อ สภามหาวิทยาลัยเพื่ อพิ จารณา (รายละเอี ยดตามเอกสารประกอบ
การประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๑๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การบริหารการเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. ๒๕๕๖ สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
๕.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการพิจ ารณาตาแหน่ง ทางวิช าการ มหาวิท ยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
๕.๓.๑ พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ให้ดารงตาแหน่ง
รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น ชี้แจงรายละเอียดว่า มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการเพื่อขอกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการของข้าราชการ (สายวิชาการ) จานวน ๑ ราย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระชัย ลี้สมบูรณ์ผล
และพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) จานวน ๑ ราย คือ นางสาวพัชราวลัย สังข์ศรี ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการกาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่ง ทางวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และครั้งที่
๖/๒๕๕๙ เมื่ อวั นที่ ๑๕ กั นยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามล าดับ จึ งขอเสนอต่อ สภามหาวิ ทยาลั ยเพื่ อ พิ จารณา
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมและเอกสารแยกเล่ม)

๑๔
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๙) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุม ัต ิก าหนดต าแหน่ง เพื ่อ เลื ่อ นและแต่ง ตั ้ง ข้า ราชการและพนัก งาน
มหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) จานวน ๒ ราย ดังนี้
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระชัย ลี้สมบูรณ์ผล ให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชา
ดนตรีศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๒) นางสาวพัชราวลัย สังข์ศรี ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๕.๓.๒ พิจารณาวินิจฉัยผลการพิจารณาการขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า นางขวัญปภัสสร จานทอง ข้าราชการ
สั งกั ดคณะวิ ทยาการจั ดการ มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง มี บั นทึ ก ข้ อ ความฉบั บวั น ที่ ๒๘ มี น าคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่ อง ขอให้ทบทวนผลการพิ จารณาผลงานทางวิ ชาการโดยได้จั ดทาคาชี้ แจงข้อโต้แย้งประกอบ
การขอให้ทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ นั้น
ตามความในข้อ ๑๑ แห่งประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล
ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ กาหนดให้
“กรณีที่ผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานทางวิชาการไม่อยู่ ในเกณฑที่ ก.พ.อ. กาหนดผู้ขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการอาจเสนอขอทบทวนผลการพิจารณาตอสภาสถาบันอุดมศึกษา และสามารถเสนอขอทบทวนผล
การพิจารณาไดไมเกินสองครั้ง โดยแสดงเหตุผลทางวิชาการสนับสนุน และการขอทบทวนดังกล่าวแตละครั้งให้
ยื่นเรื่องไดภายในเกาสิบวันนับแตวันที่รับทราบมติ เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาไดรับเรื่องการขอทบทวนผลการพิจารณา
ผลงานทางวิชาการแล้วใหสงคณะกรรมการพิจารณาตาแหนงทางวิชาการพิจารณา เมื่อคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหนงทางวิ ชาการมี ความเห็ นประการใดใหเสนอตอสภาสถาบั นอุ ดมศึ กษาวิ นิ จฉั ย และให้ ค าวิ นิ จฉั ยของ
สภาสถาบันอุดมศึกษาเป็นที่สุด”
ซึ่งคณะกรรมการพิ จารณาตาแหน่งทางวิชาการ ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ ไม่รับการพิจารณา
การขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ ของ นางขวัญปภัสสร จานทอง เนื่องจากเหตุผล ดังนี้
๑) คาชี้แจงข้อโต้แย้งไม่ได้แสดงเหตุผลทางวิชาการ แต่อ้างเหตุผลความจาเป็นของ
ตนเองเป็นส่วนใหญ่ โดยขาดหลักทฤษฎีอ้างอิง
๒) ข้อสรุปคาชี้แจงข้อโต้แย้งมีลักษณะเป็นการกล่าวหาผู้ทรงคุณวุฒิว่าไม่ใช่ตัวจริง
ผลการประเมินผลงานทางวิชาการไม่ถูกต้อง ไม่โปร่งใส และไม่เป็นธรรม
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี ประธานในที่ประชุ มชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากท่านดารง
ตาแหน่งประธานคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการด้วย เพื่อความเหมาะสม จึงขอออกจากการประชุม
ไม่ร่วมออกความเห็นกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย

๑๕
ตามข้อ ๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ประชุมมีมติเลือก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดี เป็นประธานที่ประชุม
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๙) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๑๑ แห่งประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ สภามหาวิทยาลัยมีมติ
๑) รับทราบเรื่องการขอให้ทบทวนผลการพิจารณาผลงานวิชาการของ นางขวัญปภัสสร จานทอง
ที่ส่งหนังสือเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๒) เห็นชอบตามมติของคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ที่ไม่รับการพิจารณา
การขอให้ทบทวนผลการพิจาณาผลงานทางวิชาการของนางขวัญปภัสสร จานทอง
วาระที่ ๖ เรือ่ งอื่น ๆ
กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ ตรงกับวันพฤหัสบดีที่
๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงแรมสวนดุสิต เพลส
เลิกประชุมเวลา ๑๘.๐๐ น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค์
นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข

ผู้จดบันทึกและตรวจรายงาน
ผู้พิมพ์
ผู้พิมพ์
ผู้จดบันทึก และตรวจรายงาน

