๑
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 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. นายพีระ พนาสุภน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. นายเรืองชัย เนตรปฐมพร
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์
กรรมการจากผู้บริหาร
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ กรรมการจากผู้บริหาร
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาพร โพคัยสวรรค์
กรรมการจากผู้บริหาร
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม
กรรมการจากผู้บริหาร
๑๒. รองศาสตราจารย์สุทิน สนองผัน
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
๑๓. อาจารย์ ดร.สุดจิต หมั่นตะคุ
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
๑๔. อาจารย์สุพัตรา จันทร์ศิริโพธา
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
๑๕. อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข
รองอธิการบดี
๑๖. นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์
นิติกร
๑๗. นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๑๘. นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
๑. อาจารย์ ดร.เกศินี โสขุมา
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจา ลิขิตยิ่งวรา
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิสา โพธิ์พรม
๔. อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง
๕. นางสาวปราณี สุขเกษม

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

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ปฏิบัติราชการแทนผู้อานวยการกองนโยบายและแผน

๒
๖. อาจารย์ณิภารัตน์ บุญกุล
๗. นางสาวบารมี ชูชัย

ประจาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
นักวิชาการศึกษา

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากอธิการบดี
๑) เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้รับเชิญจากคุรุสภา
ให้ไปร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อที่จะทาวิจัยพัฒนาการผลิตครูในระบบใหม่ที่เน้นสมรรถนะครู เพื่อดาเนิน
โครงการพัฒนาระบบการผลิตครู โดยใช้โรงเรียนสุขภาวะเป็นฐานทดลองพัฒนาการผลิตครู ซึ่งถือเป็นก้าว
ส าคั ญในการได้ค รู พัน ธุ์ใ หม่ที่ส อดคล้ อ งกับ นโยบายของรัฐ บาล และกระทรวงศึ กษาธิการ เพื่อ นาไปใช้
ประโยชน์ในการผลิตครูในภาพรวมของประเทศ
โดย พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีลงนาม
บัน ทึก ข้อ ตกลงความร่ว มมือ ระหว่างคุรุส ภา สานัก งานกองทุน สนับ สนุน การ สร้า งเสริม สุข ภาพ (สสส.)
มูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา (IRES) และมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๑๐ แห่ง ประกอบด้วย
(๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
(๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
(๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
(๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
(๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
(๖) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
(๗) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
(๘) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
(๙) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
(๑๐) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ที่ประชุมรับทราบ
๒) เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึ ง โดยอธิการบดี
และผู้ ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รองอธิการบดี ได้เข้ารับนโยบายจากนายกรัฐ มนตรี
เรื่องการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้

๓
(๑) ในการบริหารจัดการเรื่องงบประมาณ ให้ระดับนโยบายเสนอแนะแนวทางที่ชัดเจนไปสู่
ระดับปฏิบัติ
(๒) จัดทางบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบาย และจุดเน้นของรัฐบาล
(๓) เน้นการบูรณาการระหว่างกระทรวง และดาเนินการในระดับพื้นที่
สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ดาเนินการ
จัดทางบประมาณบูรณาการไปยัง ๓ กระทรวง คือ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงไอซีที และกระทรวงยุติธรรม
(๔) ในการจัดทางบประมาณรายจ่าย ให้จัดลาดับความสาคัญ
(๕) ให้ทบทวนภารกิจที่ไม่จาเป็น และลดค่าใช้จ่าย
(๖) ให้พัฒนาคุณวุฒิของครูผู้สอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่สอน และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
(๗) การยกระดับแพทย์แผนไทยให้เข้าสู่ระดับสากล
ที่ประชุมรับทราบ
๓) เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ร่วมกับสานักงาน
กองทุน สนั บ สนุ นการสร้ างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.) มูลนิธิวิทยาลั ยครูหมู่บ้านจอมบึง สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่ง
เพื่อสุขภาพไทย และภาคีเครือข่าย จัดงาน “สสส. จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ ๓๐”
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญ สุข รองอธิก ารบดี แจ้งว่า ในวัน เสาร์ที่ ๑๗ มกราคม และ
วันอาทิตย์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ มีการจัดงาน “สสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ ๓๐” กิจกรรมประกอบด้วย
(๑) เดินเพื่อสุขภาพระยะทาง ๓ กิโลเมตร มีผู้เข้าร่วมแข่งขัน ประมาณ ๔๐๐ คน
(๒) การแข่งขันวิ่งมาราธอนระยะทาง ๔๒.๑๙๕ กิโลเมตร มีผู้เข้าร่วมแข่งขัน ประมาณ
๑,๖๐๐ คน ผู้ชนะเลิศฝ่ายชาย ได้แก่ นายปฏิการ เพชรศรีชา และฝ่ายหญิง ได้แก่ คุณสายปัญญา ตันวิไล
(๓) วิ่งครึ่งมาราธอนระยะทาง ๒๑.๑ กิโลเมตร มีผู้เข้าร่วมแข่งขัน ประมาณ ๑,๗๐๐ คน
ผู้ชนะ คือ นายบุญถึง ศรีสังข์
(๔) วิ่งมินิมาราธอนระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร มีผู้เข้าร่วมแข่งขัน ประมาณ ๔,๗๐๐ คน
(๕) วิ่งระยะทาง ๓ กิโลเมตร สาหรับเยาวชน มีผู้เข้าร่วมแข่งขันประมาณ ๒๐๐ คน
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมขี่จักรยานรณรงค์จอมบึงเมืองจักรยาน การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
และน าเที่ย วชมวิถีพอเพีย งคนจอมบึ ง ตลาดนัดสุ ขภาพ และนิทรรศการ ย้อนรอย ๓ ทศวรรษของ
จอมบึงมาราธอน ที่จัดขึ้นเป็นพิเศษครบรอบ ๓๐ ปี เพื่อให้เห็นถึงพัฒนาการของการจัดงานจากอดีตถึงปัจจุบัน
เน้นเยาวชนคนรุ่นใหม่ นักเรียน นักศึกษา ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากยิ่งขึ้น
ที่ประชุมรับทราบ

๔
๑.๒ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากเลขานุการ
๑) ขอแก้ไขเอกสารประกอบการประชุม หน้า ๓๐ ร่าง คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง โดยขอเพิ่มรายชื่อ นายศุภชัย สายบัว ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ประชุมรับทราบ
๒) ในระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ นั้น ขอนาระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓ ไปพิจารณารับรองช่วงท้ายของการประชุม เนื่องจาก
เป็นเรื่องที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุญาตให้นาระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓ ไปพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ช่วงท้ายของการประชุม
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ประธานขอให้ ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีการแก้ไขหน้า ๑๐ ระเบียบวาระที่ ๑.๔ ข้อ ๒ ข้อความ
“ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบ” ขอแก้ ไ ขเป็ น “มอบฝ่ ายเลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ให้ ด าเนิ น การจั ด ส่ ง เอกสาร
ประกอบการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย แต่ ล ะครั้ ง ให้ ก รรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ ศึ ก ษาล่ ว งหน้ า ก่ อ น
การประชุมตามระเบียบที่กาหนดไว้อย่างครบถ้วน”
ยกเว้นระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓ พิจารณาผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนคัดค้านการเสนอขอ
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ให้นาไปพิจารณารับรองช่วงท้ายของการประชุม
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ติดตามการดาเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณ ติดตามและ
ประเมินผลการใช้งบประมาณต่อโครงการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงรายละเอียดว่า จากการประชุม
สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่ อ วั น ศุ ก ร์ ที่ ๘ สิ ง หาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ สภามหาวิ ท ยาลั ย มี ม ติ
“มอบหมายมหาวิทยาลัยให้ดาเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณ ติดตาม
และประเมินผลการใช้งบประมาณ และให้รายงานสภามหาวิทยาลัยทราบเป็นระยะ ๆ โดยบรรจุในระเบียบ

๕
วาระสืบเนื่องการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ของทุกโครงการในการประชุมทุกครั้ง” นั้น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รองอธิการบดี ชี้แจงรายละเอียดว่าคณะกรรมการจัดหารายได้
และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยได้จัดประชุม ครั้งที่ ๑(๙)/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อสรุปผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกชุด)
ที่ประชุมรับทราบ
๓.๒ รายงานผลการดาเนินงาน ปีการเงิน ๒๕๕๗ และนาเสนอแผนการดาเนินงานปีการเงิน ๒๕๕๘
ของโครงการบริการสถานที่และครุภัณฑ์
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รองอธิการบดี รายงานผลการดาเนินงาน
ปีการเงิน ๒๕๕๗ ว่า ตามแผนการดาเนินงานปีการเงิน ๒๕๕๗ ได้กาหนดรายได้ไว้ จานวน ๒,๑๑๑,๗๐๐ บาท
และรายจ่ายไว้ จานวน ๑,๑๔๕,๒๔๐ บาท ซึ่งในปีการเงิน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยดาเนินงานมีรายได้
จานวน ๒,๑๖๓,๖๗๓.๙๒ บาท และมีรายจ่าย ๙๕๓,๖๐๔.๐๔ บาท มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย จานวน
๑,๒๑๐,๐๖๙.๘๘ บาท
สาหรับแผนการดาเนินงานปีการเงิน ๒๕๕๘ ของโครงการบริการสถานที่และครุภัณฑ์ได้กาหนด
รายได้ไว้ จานวน ๒,๓๙๐,๒๐๐ บาท และกาหนดรายจ่ายไว้ จานวน ๑,๐๗๘,๑๔๐ บาท (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อคิดเห็นและเสนอแนะ ดังนี้
๑) โครงการศูนย์ ฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพธุ รกิจจอมพล เป็นสถานที่ ให้ นักศึ กษาได้ฝึ ก
ปฏิบัติงาน ไม่ใช่โครงการสาหรับหารายได้ หากต้องการหารายได้ต้องปรับปรุงอีกมาก
๒) ในการขออนุมัติงบประมาณรายจ่าย ควรระบุการลงทุน เช่น การซื้อทรัพย์สินถาวร ครุภัณฑ์
๓) โปรแกรม GF MIS คือ ใช้ควบคุมการใช้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติไป หากจะให้ดีควรมี
การรายงานการใช้จ่ายงบประมาณเดือนละครั้ง
๔) มหาวิทยาลัยควรกากับดูแลการตั้งร้านค้าขายของให้มีสภาพเหมาะสมกับสถาบันการศึกษา
๕) โครงการร้านสวัสดิการ ควรมีการประชาสัมพันธ์การลดราคาสินค้า เพื่อให้นักศึกษา
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบ
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๒๔ แห่งข้อบังคับ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการจัดหารายได้และ
ผลประโยชน์ จ ากทรั พ ย์ สิ น ของมหาวิ ทยาลั ย พ.ศ. ๒๕๔๙ สภามหาวิ ท ยาลั ย มี ม ติ เห็ น ชอบรายงานผล
การดาเนินงาน ปีการเงิน ๒๕๕๗ ของโครงการบริการสถานที่และครุภัณฑ์ และอนุมัติแผนการดาเนินงาน
ปีการเงิน ๒๕๕๘ ของโครงการบริการสถานที่และครุภัณฑ์

๖
๓.๓ อาจารย์ ดร.สุดจิต หมั่นตะคุ สืบเนื่องเรื่องการเสนอวาระพิจารณาคุณสมบัติกรรมการสภา
มหาวิทยาลั ย ผู้ ทรงคุณวุฒิ ว่าจากการประชุมครั้ งที่ ๑๒/๒๕๕๗ ได้นาเรื่องดังกล่าวเสนอพิจารณา และ
ประธานได้แจ้งว่าหากเป็นเรื่องพิจารณาให้นาไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป นั้น ซึ่งในการประชุมครั้งนี้
ไม่มีการบรรจุวาระพิจารณาคุณสมบัติกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รู้สึกเหมือนโดนประวิงเวลา
ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ส นิ ท ชุน ดี อุป นายกสภามหาวิทยาลั ย ประธานชี้แ จงว่า ได้รั บหนัง สื อจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเมิล อินทพิบูลย์ ขอให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนาวาระพิจารณาเรื่องคุณสมบัติของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ซึ่งตามข้อบั งคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ นั้น กรรมการสภามหาวิทยาลัย
มี สิ ท ธิ์ น าเรื่ อ งเสนอเพื่ อ พิ จ ารณา ในกรณี เ รื่ อ งคุ ณ สมบั ติ ก รรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงไม่สามารถพิจารณาได้ จึงได้มอบอธิการบดีพิจารณา
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วง
๔.๑ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วงจากสภาวิชาการ
๔.๑.๑ พิจารณาอนุมัติปริญญาภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ชี้แจงรายละเอียดว่า ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีนักศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ซึ่งคณะกรรมการประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบแล้วว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และ
ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว
จึงเสนอให้สภามหาวิทยาลั ยพิจารณาอนุ มัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ
การประชุมแยกเล่ม)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อคิดเห็น และเสนอแนะ ดังนี้
๑) บัณฑิตวิทยาลัย ควรดาเนินการเรื่องการจัดทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาให้เสร็จสิ้น
และครบถ้วนก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
๒) บั ณ ฑิ ตวิ ท ยาลั ยควรมี ก ารชี้ แจงเหตุ ผ ลที่ นั ก ศึ กษาไม่ ส าเร็ จการศึ ก ษาตาม
ระยะเวลาที่กาหนดต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเป็นกรณี ๆ
ประธานมอบหมายอธิ ก ารบดี ค วบคุ ม ดู แ ลการน าเสนออนุ มั ติ ป ริ ญ ญาต่ อ สภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ในกรณีที่ผ่านมา หากสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติ
ปริญญาโดยมีเงื่อนไขให้แก้ไขวิทยานิพนธ์ ขอให้มหาวิทยาลัยไปตรวจสอบการดาเนินการแก้ไขให้มีความถูกต้อง
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จานวน
๘ คน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

๗

๔.๑.๒ พิจารณา ร่าง หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘
อาจารย์ณิภารัตน์ บุญกุล ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามความในข้อ ๑๕ แห่งประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ กาหนด “การพัฒนา
หลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีมาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ ๕ ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก ๕ ปี”
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รของประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
และสอดคล้ อ งกั บ
พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
(สาธารณสุ ขชุมชน) ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงดาเนินการ
ปรั บ ปรุ ง ร่ า ง หลั ก สู ต รสาธารณสุ ข ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสาธารณสุ ข ศาสตร์ หลั กสู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. ๒๕๕๘ และได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๖
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
แยกเล่ม)
การพิจารณาที่ประชุมมีคาถาม ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกต ดังนี้
๑) ควรเพิ่มวิชาเลือกทางด้านภาษาเพื่อรองรับการเข้าสู่อาเซียน
๒) มหาวิ ท ยาลั ย ควรพิ จ ารณาความเหมาะสมของการก าหนดให้ แ ต่ ล ะวิ ช ามี
จานวน ๓ หน่วยกิต
๓) หน้า ๑๓ มหาวิทยาลัยควรตรวจสอบรายชื่อวิชาเลือก GE๕๗๒๐๕ ให้ถูกต้อง
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิ ท ยาลั ย มี ม ติ เห็ นชอบหลั ก สู ต รสาธารณสุ ข ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
สาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘
๔.๒ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วงจากคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ
ของสภามหาวิทยาลัย
๔.๒.๑ พิจารณา ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และ
วิธีการกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงให้
ดารงตาแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ....
นางสาวปราณี สุขเกษม ปฏิบัติราชการแทนผู้อานวยการกองนโยบายและแผน ชี้แจง
รายละเอียดว่า เห็นสมควรให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ และวิธีการกาหนดระดับตาแหน่ง และการแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ

๘
ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกาหนดระดับตาแหน่ง และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ให้ ดารงตาแหน่ งสู งขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓ และเป็นไปตามหนังสื อของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ที่ ศธ ๐๕๐๙ (๕)/ว ๑๐๙๒ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และเพื่อให้ เป็นไปตามมาตรา ๑๘ (๑๓)
แห่ งพระราชบั ญญัติมหาวิทยาลั ยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และมาตรา ๑๗ มาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
มหาวิทยาลัยจึงจัดทาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภั ฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการกาหนด
ระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ
ของสภามหาวิ ท ยาลั ย เมื่ อ การประชุ ม ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๕๘ วั น ที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึ ง เสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกชุด)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อคิดเห็นและเสนอแนะว่า สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาควรออกระเบียบเกี่ยวกับเรื่องวิธีการกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงนามาจัดทาข้อบังคับเพื่อ
ดาเนินการต่อไป
มติ ที่ประชุม อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๓) แห่ งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ เห็ นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการกาหนดระดับตาแหน่ง และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากอธิการบดี
๕.๑.๑ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.ชั ยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิ การบดี ชี้ แจงรายละเอี ยดว่ า ตามที่ สภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้มีการออกข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยมาบังคับใช้ โดยอาศัยอานาจ
ตามมาตรา ๑๘ แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งปัจจุบันข้อบังคับและระเบียบของ
มหาวิทยาลัยยังมีไม่ครอบคลุม และยังมีปัญหาในการใช้บังคับบางฉบับ หรือไม่สอดคล้องกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน
จึงเห็นสมควรมีการออกข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมหรือปรับปรุงให้ครบถ้วนและสอดคล้องกับ
เหตุการณ์ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยจึงนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงกฎหมาย
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
ประธาน สรุปว่า การปรับปรุงกฎหมายของมหาวิทยาลัยเป็นการบริหารมหาวิทยาลัย
จึงควรให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าว

๙

มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิท ยาลัย มีม ติม อบให้ อ ธิ ก ารบดี แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการปรั บ ปรุ ง กฎหมายของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
๕.๑.๒ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัย
มีคาสั่งที่ ๑๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และคณะกรรมการประจาคณะมีวาระการดารงตาแหน่งสองปี ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าว
ครบวาระการดารงตาแหน่งเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อให้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดาเนิ น การบริ ห ารเป็ น ไปอย่ างต่ อเนื่ อ งและมี ป ระสิ ท ธิภ าพ จึง น าเสนอสภามหาวิท ยาลั ย เพื่อ พิ จารณา
โดยคณะกรรมการประจาคณะ ประกอบด้วย (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
๑) คณบดี เป็นประธาน
๒) ผู้แทนรองคณบดี ซึ่งคัดเลือกกันเอง จานวนหนึ่งคน เป็นรองประธาน
๓) ผู้ แ ทนหั ว หน้ าภาควิช า ซึ่งคั ดเลื อกกันเอง จานวนสองคน ในกรณี ที่ยัง ไม่ มี
หัวหน้าภาควิชาให้พิจารณาคัดเลือกจากประธานโปรแกรมวิชา ประธานสาขาประจาหลักสูตร
๔) ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาและคณาจารย์พิเศษในคณะ ที่มิใช่บุคคลตาม ๒) และ
๓) ซึ่งคัดเลือกกันเอง จานวนสองคน
๕) ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
คณะกรรมการทั้งหมด โดยให้กรรมการตาม ๑) ๒) ๓) และ ๔) เป็นผู้เลือก
ให้หัวหน้าสานักงานคณบดี เป็นเลขานุการ
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยคณะกรรมการประจาคณะ
พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดังนี้

๑๐

๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง
๒) อาจารย์ ดร.กฤษณะ
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรกร
๔) อาจารย์ ดร.จรูญ
๕) นายศุภชัย
๖) นายผ่อน
๗) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาราวรรณ
๘) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช
๙) อาจารย์ปิยะวดี
๑๐) อาจารย์อนุรักษ์
๑๑) นางณัฐภรณ์

ทองลิ่ม
โสขุมา
เพชรเทียนชัย
เตชะเจริญกิจ
สายบัว
สวิง
ญาณะนันท์
จินดาสกุลยนต์
พงษ์สวัสดิ์
ธัญญเจริญ
วงษ์ชื่น

คณบดี
รองคณบดี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนประธานสาขาวิชา
ผู้แทนประธานสาขาวิชา
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจา
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจา
หัวหน้าสานักงานคณบดี

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

๕.๑.๓ พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดี ชี้แจงรายละเอียดว่าตามที่ สภา
มหาวิทยาลัยมีคาสั่งที่ ๒๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย โดยแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย นั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ ได้ลาออกจากตาแหน่งเลขานุการ
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานของคณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การ
มหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข
เป็นเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกชุด)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๑๐ วรรคสอง แห่ง ข้อ บัง คับ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ หมู ่บ ้า นจอมบึง ว่า ด้ว ย
คณะกรรมการส่ง เสริม กิจ การมหาวิท ยาลั ย พ.ศ. ๒๕๕๗ สภามหาวิ ทยาลั ย มีม ติเ ห็ นชอบให้ แ ต่ง ตั้ ง
เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ดังนี้
๑) อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข
เลขานุการ
๒) นางสาวอัญชนา จิตต์งามขา
ผู้ช่วยเลขานุการ

๑๑
วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ ดร.กาพล วันทา ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีคาสั่งที่ ๑๓/๒๕๕๓ แต่งตั้ง
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามข้อ ๕ แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการอุทธรณ์ และร้องทุกข์ และการแก้ไขคาสั่งลงโทษ
พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยมีวาระการดารงตาแหน่งสามปี
ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าว ครบวาระการดารงตาแหน่งเมื่อวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ และเมื่อวันที่ ๓๑
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ สภามหาวิทยาลัยได้เห็นชอบการออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย
การอุทธรณ์ และร้องทุกข์ และการแก้ไขคาสั่งลงโทษ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่ บ้ า นจอมบึ ง ว่ า ด้ ว ยการอุ ท ธรณ์ และร้ อ งทุ ก ข์ และการแก้ ไ ขค าสั่ ง ลงโทษ พ.ศ. ๒๕๕๓ และได้ มี
การดาเนินการสรรหาคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยชุดใหม่ แต่ยังสรรหาได้ไม่ครบ
ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการดังกล่าว ต่อมา อาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด ได้ยื่นหนังสือร้องทุกข์เรื่อง
การสรรหาคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ต่ อ ประธานคณะกรรมการอุ ท ธรณ์ แ ละร้ อ งทุ ก ข์ ฯ ซึ่ ง คณะกรรมการอุ ท ธรณ์ แ ละร้ อ งทุ ก ข์ ฯ ชุ ด เดิ ม
ครบวาระการดารงตาแหน่ง และยังไม่ได้คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ฯ ชุดใหม่ จึงนาเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกชุด)
มติที่ประชุม อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๑๓) และ (๑๔) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และบทเฉพาะกาล ข้อ ๔๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ว่ า ด้ ว ยการอุ ท ธรณ์ และร้ อ งทุ ก ข์ และการแก้ ไ ขค าสั่ ง ลงโทษ พ.ศ. ๒๕๕๖ สภามหาวิ ทยาลั ย มี มติ ให้
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้ องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลั ยชุดปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ดารงตาแหน่งครบวาระแล้ ว
ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยต่อไปจนกว่าจะได้คณะกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยชุดใหม่ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการอุทธรณ์ และ
ร้องทุกข์ และการแก้ไขคาสั่งลงโทษ พ.ศ. ๒๕๕๖ นับตั้งแต่วันที่หมดวาระการดารงเป็นต้นมา
๖.๒ ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ แจ้งเรื่องการปรับปรุงหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน่วยที่รับรอง คุรุสภา
ได้แต่งตั้งอนุกรรมการพิจารณาเรื่องการรับรองบริหารการศึกษาให้ได้รับใบอนุญาตผู้บริหารการศึกษา แต่ยังไม่เห็น
หลักสูตรบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยส่งขึ้นไป เพราะมีเงื่อนไขว่าก่อนและหลังประกาศระเบียบใหม่
จะมีผลต่างกัน
ที่ประชุมรับทราบ

๑๒
๖.๓ อาจารย์ ดร.สุดจิต หมั่นตะคุ แจ้งว่า ในการจั ดงาน “สสส. จอมบึงมาราธอน” ควรปรับปรุง
เรื่องห้องน้าให้เพียงพอ
ที่ประชุมรับทราบ
๖.๔ กาหนดการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๕๘ ตรงกั บ
วั น พฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๗ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓ พิจารณาผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนคัดค้านการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
การพิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม ระเบี ย บวาระที่ ๕.๑.๓ พิ จ ารณาผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนคัดค้านการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี ซึ่งทาหน้าที่ประธานที่ประชุมได้ออกจากห้องประชุม เนื่องจากเป็นผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสีย
และที่ประชุมเลือก ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์ เป็นประธานที่ประชุม
ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์ ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓
พิจ ารณาผลการตรวจสอบข้ อเท็ จจริ งตามข้อร้ องเรี ยนคั ดค้ านการเสนอขอโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้ งนายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อรับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุมได้มีการอภิปรายเกี่ยวกับรายงานการประชุม ประเด็นการอภิปรายโดยสรุป ได้แก่
๑) การพิจารณาผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนคัดค้านเป็นมติที่ประชุมหรือไม่ ซึ่งที่ประชุมส่วนใหญ่
เห็นว่า เป็นมติที่ประชุม
๒) เรื่องรายละเอียดการลงมติที่ประชุม ซึ่งที่ประชุมเห็นสอดคล้องกันว่า ยังขาดรายละเอียดเรื่อง
ประเด็นการลงมติและจานวนเสียงของผู้ที่ลงมติ หากจะมีการเพิ่มเติมต้องนาไปเขียนเป็นรายละเอียดในวรรค
ก่อนมติที่ประชุม และต้องเป็นข้อความที่ปรากฏในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เท่านั้น นอกจากนี้ที่ประชุม
ได้อภิปรายเรื่องวิธีการเขียนรายงานการประชุมที่ให้ยึดหลักการเขียนรายงานการประชุมโดยสรุป

๑๓

มติทปี่ ระชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓ พิจารณาผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ตามข้อร้องเรียนคัดค้านการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยมีเงื่อนไข
ให้ไปฟังเทปยืนยัน ดังนี้
๑) การเป็นมติที่ประชุม
๒) ประเด็นการลงมติ และจานวนเสียงการลงมติ โดยให้ไปเพิ่มเติม พร้อมกับรายชื่อผู้ไม่เห็น
ด้วยกับมติที่อยู่ในรายงานการประชุมฉบับพิจารณา เป็นรายละเอียดลงในวรรคก่อนมติที่ประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๕๐ น.
นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข

ผู้จดบันทึกการประชุม
ผู้พิมพ์
ผู้ตรวจทาน

