๑
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘
วันจันทร์ที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี อาคารอานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รายนามผู้เข้าประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
๓. ดร.คมศร วงษ์รักษา
๔. ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์
๕. นายประพันธ์ มนทการติวงศ์
๖. นายเรืองชัย เนตรปฐมพร
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์
๙. อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม
๑๑. อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง
๑๒. อาจารย์ ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก
๑๓. อาจารย์นาวิน คงรักษา
๑๔. อาจารย์บุรินทร์ นรินทร์
๑๕. อาจารย์ ดร.สุดจิต หมั่นตะคุ
๑๖. อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาพร โพคัยสวรรค์
๑๘. นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
๑๙. นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์
๒๐. นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิสา โพธิ์พรม
๓. อาจารย์ ดร.เกศินี โสขุมา
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจารณ์ สงกรานต์
๕. นายพูนชัย คทาวัชรกุล

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทาหน้าที่
แทนนายกสภามหาวิทยาลัย
อธิการบดี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการจากผู้บริหาร
กรรมการจากผู้บริหาร
กรรมการจากผู้บริหาร
กรรมการจากผู้บริหาร
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
รองอธิการบดี
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นิติกร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

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

รองอธิการบดี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี

๒
๖. อาจารย์รวย ตั้งมุททาภัทรกุล
๗. อาจารย์ ดร.กันต์กนิษฐ์ ธนัชพรพงศ์
๘. อาจารย์ประภัสสร มีน้อย
๙. อาจารย์สารัช ดีงาม
๑๐. อาจารย์ปุณย์จรีย์ สรสีสม
๑๑. นายเอกรวี ครุฑางคะ
๑๒. นางสาวนันท์นภัส มีถาวร

ผู้อานวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษา
และการแพทย์แผนไทย
ประธานสาขาวิชาสังคมศึกษา
ประธานสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
อาจารย์ประจาสาขาวิชาพลศึกษา
รองผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักตรวจสอบภายใน

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากประธาน
เนื่องในโอกาสจะถึงวันปีใหม่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ขออาราธนาพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทั้งหลายช่วยดลบันดาลให้ทุกท่านมีแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรง ประสบความสาเร็จและโชคดีตลอดไป
๑.๒ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากอธิการบดี
๑) เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยมะริด จากสหภาพเมียนมาร์
ได้เดินทางมายังมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัย
มะริดและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อร่วมพัฒนาในเรื่องหลัก ๆ ๒ ด้าน ได้แก่ (๑) ด้านภาษา
โดยจะมีก ารพัฒ นาหลั ก สูต รฝึก อบรมระยะสั้น ภาษาพม่า รายวิช าภาษาพม่า และหลัก สูต รภาษาพม่า
เพื่อจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี (๒) การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม การร่วมลงนามความร่วมมือครั้งนี้
กรมอาเซียนศึกษา กระทรวงการต่างประเทศ ให้ความสนใจและประสานขอรายละเอียดมายังมหาวิทยาลัย
โดยให้ความสาคัญต่อความร่วมมือครั้งนี้เป็นอย่างมาก
๒) เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยนากาชากิ ประเทศญี่ปุ่น
จานวน ๔ ท่าน ได้แก่ (๑) Professor Akihide Tada (๒) Mr.Kiichiro Yamada (๓) Ms.Mutsuki Matsuo
และ (๔) Mr.Kosuke Hayashi ได้เดินทางมายั งมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมเจรจาข้อตกลงความร่ว มมือกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยมหาวิทยาลัยนากาชากิมีความสนใจให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์เตรียม
ความพร้อมให้กับชาวญี่ปุ่นที่จะเข้ามาลงทุน โดยเฉพาะในโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย และจะเดินทาง
เข้าพบกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันตก ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีของ
มหาวิทยาลัย

๓
๓) เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะจัดทาหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยกุ้ยโจว
นอร์มอล จานวน ๓ ท่าน ได้แก่ (๑) Mr.Dai Gang (๒) Ms.Chen Yue xi และ (๓) Mr.Yao Xin ได้เดินทาง
มามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเพื่อประชุมร่วมกันถึงการจัดทาหลักสูตรมวยไทยศึกษา โดยต้องการจัดทา
เป็นหลักสูตร ๒ ปริญญา สาหรับมหาวิทยาลัยกุ้ ยโจว นอร์มอล เป็นมหาวิทยาลัยด้านการศึกษาเน้น ด้าน
พลศึกษา เป็นมหาวิทยาลัยที่ทาการฝึกนักกีฬาของประเทศจีนเพื่อการแข่งขันระดับชาติ โดยมหาวิทยาลัยกุ้ ยโจว
นอร์มอล ให้ความสนใจมวยไทยอย่างมาก เนื่องจากประเทศจีนมีการสอนหลักสูตรเทควันโด แต่ไม่มีหลักสูตร
มวยไทย ซึ่งคนจีนให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยกุ้ยโจว นอร์มอล ทราบว่า ประเทศไทยมีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเปิดสอนหลักสูตรมวยไทยศึกษาเป็นแห่งแรกของโลก และเป็นแห่งเดียวในประเทศไทย
โดยการประชุมสรุปว่า ทั้งสองมหาวิทยาลัยจะจัดทา ร่าง หลักสูตรมวยไทยศึกษา ๒ ปริญญา มีความร่วมมือ
ในการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา โดยมีเป้าหมายดาเนินการพัฒนาหลักสูตรให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๐
๔) เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะผู้บริหาร ประธานมูลนิธิวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ และทีมงาน ร่วมงานแถลงข่าว สสส.จอมบึงมาราธอน ปีที่ ๓๑
ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยได้รับความสนใจจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
การจัดงานครั้งนี้ได้มีการปรับปรุงพัฒนายกระดับจากงานระดับชาติเป็นระดับนานาชาติ และได้รับการรับรอง
มาตรฐานการแข่งขันจากสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยและสมาคมกรีฑานานาชาติ โดย พล.ต.ต.สุรพงษ์
อาริยะมงคล เลขาธิการสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบประกาศนียบัตรรับรอง
ให้กับเวทีการแข่งขันจอมบึงมาราธอน นอกจากจะมีการแข่งขันวิ่งมาราธอนในวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
จานวน ๓ ประเภท ได้แก่ การวิ่งฟูลมาราธอน การวิ่งฮาล์ฟมาราธอน และการวิ่งมินิมาราธอน ยังมีกิจกรรมเสริม
คือ การส่งเสริมการออกกาลังกายให้กับเยาวชน ในวันเสาร์ที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ คาดว่าจะมีนักวิ่งและ
ผู้ร่วมงานมาร่วมงานมากกว่าหนึ่งหมื่นคน ทีมงานได้มีการเชื่อมโยงการจัดงานกับ การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม
โดยจะมีตลาดนัดวัฒนธรรม ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้ให้ความสนใจ และทางมหาวิทยาลัยได้เชิญผู้ว่าราชการ
จังหวัดมาเป็นประธานเปิดงาน สสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ ๓๑ และได้รับการแจ้งอย่างไม่เป็นทางการจาก
สานักพระราชวังว่า พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาจะเสด็จมาร่วมวิ่ งเป็นการส่วนพระองค์ ด้วย
ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการประสานงาน
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๓ เรื่องแจ้งให้ทราบจากกรรมการ
-ไม่มี
๑.๔ เรื่องแจ้งให้ทราบจากเลขานุการ
-ไม่มี

๔
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘
เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ประธานขอให้ ที่ป ระชุมตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘
เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีการแก้ไข ดังนี้
๑) นายเรืองชัย เนตรปฐมพร ขอแก้ไข หน้าที่ ๒๓ บรรทัดที่ ๖ ข้อความ “นายเรืองชัย เนตรปฐมพร
ขอไม่ร่วมลงคะแนนเสียง และออกจากห้องประชุม ” เป็น “นายเรืองชัย เนตรปฐมพร ขอไม่ร่วมลงคะแนน
เสียง เพราะเป็นผู้เสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย”
๒) อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข ขอแก้ไข ดังนี้
๒.๑) ข้อความ หน้า 9 ข้อ ๑.๒ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากอธิการบดี ๒) ข้อความ “ทูลเกล้า
ทูล กระหม่อ มถวายปริ ญ ญาดุ ษฎี บั ณ ฑิต กิต ติม ศัก ดิ์ด้ า นการศึก ษาพร้ อมครุ ยวิ ท ยฐานะ” เป็น “ทูล เกล้ า
ทูลกระหม่อมถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารการศึกษา พร้อมครุยวิทยฐานะ”
๒.๒) หน้า ๑๑ บรรทัดที่ ๓ ขอตัดวงเล็บปิดออก เนื่องจากไม่มีวงเล็บเปิด
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ ขอสืบเนื่องหน้า ๒๔ ระเบียบวาระที่ ๖.๑ แผนการรับ
นัก ศึก ษา ประจาปีก ารศึก ษา ๒๕๕๙ ต้อ งใช้เ กณฑ์ม าตรฐานหลัก สูต รระดับ ปริญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
๑) มีผ ลบั งคับ ใช้ตั้งแต่วัน ที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป โดยหลั กสู ตรที่อ ยู่
ระหว่างดาเนินการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย อนุโลมให้ใช้เกณฑ์ ๒๕๔๘ โดยมีระยะเวลาในการพิจารณา
ระดับมหาวิทยาลัย ไม่เกิน ๑๘๐ วัน นับจากเกณฑ์ ๒๕๕๘ มีผลบังคับใช้ (๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ –
๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)
๒) มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจาที่รับเข้าใหม่ ให้สถาบันกาหนด
วิธีการและเกณฑ์การคัดเลือกให้ได้มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษเองในช่วง ๒ ปีแรก นับแต่บังคับใช้
โดยเน้นการทดสอบด้านการอ่าน เขียน พูด ระดับใช้งานได้
๓) อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รไม่ จ ากั ด จ านวน ต้ อ งมี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท หรื อ
มีตาแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการในรอบ ๕ ปี ย้อนหลัง ๑ รายการ
๔) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องมี จานวน ๕ คน โดยต้องมีคุณวุฒิ ทางการศึกษาตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาของหลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือดารงตาแหน่งทางวิช าการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยอนุโ ลมวุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีห รือเทียบเท่า และมีประสบการณ์

๕
ไม่น้อยกว่า ๖ ปี เฉพาะหลักสูตรร่วมผลิต รวมทั้งมีผ ลงานทางวิชาการในรอบ ๕ ปี ย้อนหลัง ๑ รายการ
มีภ าระหน้า ที่ใ นการบริห ารและพัฒ นาหลัก สูต รและการเรีย นการสอน เฉพาะหลัก สูต รปฏิบัติก าร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปฏิบัติการ อย่างน้อย ๒ ใน ๕ คน ต้องมีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการและ
เป็นบุคคลของหน่วยงานอื่นได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๒ คน
๕) อาจารย์ ผู้ ส อน ต้องมีวุฒิ การศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีตาแหน่งทาง
วิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยอนุโลมวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์
ไม่น้อยกว่า ๖ ปี เฉพาะหลักสูตรร่วมผลิต สาหรับอาจารย์ปัจจุบันที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ อนุโลม
ให้ทาหน้าที่อาจารย์ผู้สอนในสถาบันเดิมต่อไปได้ สาหรับอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษจะมีชั่วโมงสอนไม่
เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น ทั้งนี้โดยอนุโลมวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๖ ปี
(๖) การควบคุ ม มาตรฐานหลั ก สู ต ร หากการจั ด การเรี ย นการสอนไม่ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลั กสู ตรที่กาหนด ส านั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะติดตามตรวจสอบและ
พิจารณาดาเนินการตามมติ กกอ.
๓.๒ อาจารย์ ดร.อาคม เจริ ญสุข สืบเนื่องหน้า ๑๙ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัว หน้า
ส่วนราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยให้เสนอชื่อผู้แทนคณบดี และผู้แทนกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการมายังฝ่ายเลขานุ การสภามหาวิทยาลัย ภายในวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ และคาสั่ งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาหั วหน้ าส่ วนราชการของสถาบั นวิ จั ยและพั ฒนา จะมี ผลตั้ งแต่ วั นที่ ๓๐ พฤศจิ กายน
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยระบุวันที่ในคาสั่งตามวันที่ที่นายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม นั้น ขอแก้ไขเป็น คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาหั ว หน้ า ส่ ว นราชการของสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาจะมี ผ ลตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑๖ ธั น วาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยระบุวันที่ในคาสั่งวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และขณะนี้ได้จัดทาประกาศสรรหาหัวหน้า
ส่วนราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการออกคาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าส่วนราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยระบุวันลงนามในคาสั่ง
ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และมีผล ตั้งแต่ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วง
๔.๑ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วงจากสภาวิชาการ
๔.๑.๑ พิจารณาอนุมัติปริญญา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ชี้แจงรายละเอียดว่า ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีนักศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จานวน
๒ คน ระดับปริญญาโท จานวน ๒๐ คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จานวน ๑๑๘ คน และนักศึกษาที่สาเร็จ

๖
การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๑๓๑ คน ซึ่งคณะกรรมการประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลั ยได้
ตรวจสอบแล้วว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่
๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว จึงเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปริญญา
แก่ผู้สาเร็จการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมและเอกสารแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จานวน ๒ คน
ระดับปริญญาโท จานวน ๒๐ คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จานวน ๑๑๘ คน และระดับปริญญาตรี จานวน
๑๓๑ คน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
๔.๑.๒ พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
อาจารย์ประภัสสร มีน้อย ประธานสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ชี้แจงรายละเอียดการขอ
เปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ตรศิ ล ปศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าการพั ฒ นาชุ มชน หลั กสู ต รปรั บปรุ ง
พ.ศ. ๒๕๕๔ จาก นางสาวเทวี สวรรยาธิปัติ ซึ่ง เป็นอาจารย์พิเศษ เป็น นายชัช วาล แอร่ม หล้า แล ะ
นางสาววันทนา ขันเทศ ซึ่งเป็นอาจารย์พิเศษ เป็น นางอัญญารัตน์ ภูมี โดยได้รับความเห็นชอบจากสภา
วิช าการในการประชุ ม ครั้ งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อ วันอั งคารที่ ๑๕ ธัน วาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึ งเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และ ข้อ ๑๐ แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ม าตรฐานหลัก สูต ร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
๔.๑.๓ พิจารณาการปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๔
อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ผู้ อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ชี้แจงรายละเอีย ดว่า สาขาวิชาภาษาจี น ขอปิดหลักสู ตรศิล ปศาสตรบัณฑิต สาขาวิช าภาษาจีน หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ เนื่องจากศักยภาพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีไม่เพียงพอและไม่เป็ นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม
ครั ้ง ที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวัน อังคารที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงเสนอสภามหาวิทยาลั ยเพื่อพิจารณา
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

๗
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) และ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ เห็นชอบการปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเงื่อนไขให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรับผิดชอบผลิตนักศึกษาที่เหลืออยู่
จนกระทั่งจบการศึกษา
๔.๑.๔ พิจารณา ร่า ง หลักสูตรครุ ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (๕ ปี) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)
อาจารย์สารัช ดีงาม อาจารย์ประจาสาขาวิชาพลศึกษา ชี้แจงรายละเอียดว่า สาขาวิชา
พลศึกษาได้ดาเนิ นการปรับปรุง ร่าง หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (๕ ปี) (หลักสูตรปรับปรุ ง
พ.ศ. ๒๕๕๘) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ และทักษะความสามารถทางการศึกษา โดยเฉพาะ
วิชาชีพครูและพลศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามนโยบาย
การจั ดการศึกษา ผลิ ตบัณฑิตให้ มีความสามารถในการบริห ารจัดการเพื่อพัฒ นาผู้ เรียนด้ว ยกิจกรรมกีฬา
การออกกาลังกายและนันทนาการ และเพื่อให้หลักสูตรมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และ ข้อ ๑๕ แห่ งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (๕ ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑) ควรมีการทาวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action research) เพื่อศึกษาความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เพื่อนามาใช้เป็นประเด็นในการปรับปรุงหลักสูตร
๒) การนาเสนอหลักสูตรปรับปรุงต้องแสดงการเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
ให้เห็นความแตกต่างกันว่าได้ปรับปรุงประเด็นใดบ้าง
๓) การปรับปรุงหลักสูตรจะต้องสร้างหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตออกมาแล้วมีจุดที่เหนือกว่าที่อื่น
๔) ทางหลักสูตรควรมีกลยุทธ์ในการดึงนักเรียนที่เก่งกีฬาให้เข้ามาเรียน
๕) การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้อนุโลมให้ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปี พ.ศ. ๒๕๔๘
๔.๑.๕ พิจารณา ร่าง หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๕ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๘)
อาจารย์ ดร.กันต์กนิษฐ์ ธนัชพรพงศ์ ประธานสาขาวิชาสังคมศึกษา ชี้แจงรายละเอียดว่า
ได้ดาเนินการปรับปรุง ร่าง หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๕ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตครูที่มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีคุณธรรม

๘
มีความสัมพันธ์กับสรรพสิ่งรอบตัว ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในทางที่สร้างคุณประโยชน์และสามารถจัดการเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้หลักสูตรมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ
ข้อบังคับคุรุสภา ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อ วันอังคารที่ ๑๕
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ข้อ ๑๕ แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลั กสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๕ ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑) อนุโลมให้ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปี พ.ศ. ๒๕๔๘
๒) ให้ไปปรับปรุงรายวิชาที่ ทางหลักสูตรได้ใช้รหัสวิชาขึ้นต้นด้วย SE แต่คาอธิบายรายวิชา
เหมือนกับรายวิชาของสาขาวิชาอื่น ๆ เช่น รายวิชา SE 58611 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป คาอธิบายรายวิชาตรงกับ
รายวิชา GE 58611 รายวิชา SE 58607 คาอธิบายรายวิชาตรงกับ รายวิชา PA 58605 โดยอาจจะปรับ
คาอธิบายรายวิชาให้ต่างกันหรือใช้รหัสวิชาให้เหมือนกั บของสาขาวิชาต่าง ๆ และเชิญ ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์
ซึ่งเป็นเจ้าของวิชาดังกล่าวสอน
๓) ควรเพิ่มรายวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลออนไลน์ และบทบาทของเด็กไทยในประชาคมอาเซียน
๔) ควรพิจารณากาหนดสัดส่วนของรายวิชาต่าง ๆ ให้เหมาะสม เนื่องจากเป็นหลักสูตรสังคมศึกษา
แต่มีรายวิชาประวัติศาสตร์เป็นจานวนมาก
วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากอธิการบดี
๕.๑.๑ พิจ ารณาผลการด าเนิน งานปีก ารเงิน ๒๕๕๘ และ ร่า ง แผนการดาเนิน งาน
ปีการเงิน ๒๕๕๙ ของคณะกรรมการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่มหาวิทยาลัย
ได้ดาเนินโครงการจัดหารายได้ฯ ในปีการเงิน ๒๕๕๘ (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘)
จึงขอรายงานผลการดาเนินงาน ปีการเงิน ๒๕๕๘ และนาเสนอ ร่าง แผนการดาเนินงานของปีการเงิน ๒๕๕๙
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒๔ แห่ ง ข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง ว่ า ด้ ว ย การจั ด หารายได้ แ ละ
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ สภามหาวิทยาลัยมีมติ รับทราบผลการดาเนินงาน
ของปีการเงิน ๒๕๕๘ และอนุมัติแผนการดาเนินงานของปีการเงิน ๒๕๕๙ ของคณะกรรมการจัดหารายได้และ
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

๙
๕.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย
๕.๒.๑ พิจารณาให้โอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งประเภทวิชาการ
จานวน ๑ ราย
นายพู น ชั ย คทาวั ช รกุ ล ผู้ อ านวยการส านั กงานอธิ การบดี ชี้ แจงรายละเอี ยดว่ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครได้มีหนังสือขอรับโอน นายกฤษณะ โสขุมา ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตาแหน่งประเภทวิชาการ ตาแหน่งเลขที่ ๑๕๓ อัตราเงินเดือน ๒๘,๒๘๐ บาท สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เนื ่อ งจากเป็น ผู ้ไ ด้ร ับ การคัด เลือ กเพื ่อ รับ โอนไปสัง กัด มหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ พระนคร นั้ น
ประกอบกับหนังสือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ๐๕๐๙ (๔)/ว ๑๒๐๓ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๐ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อการรับรองคาสั่งบรรจุและรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การเปลี่ยนตาแหน่ง การเปลี่ยนระดับตาแหน่ง และ
การตัดโอนตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติให้โอน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จานวน ๑ ราย คือ นายกฤษณะ โสขุมา ไปสังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)
เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ อนุมัติให้โอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จานวน ๑ ราย คือ
นายกฤษณะ โสขุมา ไปสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
๕.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง
๕.๓.๑ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) แทน
ตาแหน่งที่ว่าง
นางสาวธิช าภรณ์ จิ น จารักษ์ ชี้ แจงรายละเอียดว่า ตามที่ส ภามหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
หมู่บ้านจอมบึงได้มีคาสั่งที่ ๐๘/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย
(ก.อ.ม.) ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อมา อาจารย์ประไพร จันทะบัณฑิต กรรมการซึ่งมาจากผู้ดารง
ตาแหน่งวิชาการ ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย ตามข้อ ๖ (๓) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง ว่าด้วย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ และการแก้ไขคาสั่งลงโทษ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ขาดคุณสมบัติจากการเป็น
กรรมการ เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยอธิการบดี เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึงจึงได้ดาเนินการคัดเลื อกโดยการเลือกตั้ง เพื่อหา
ตัวแทนตาแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกคือ อาจารย์ชดาทิพ
ชูจิตร จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจาณาแต่งตั้ง อาจารย์ชดาทิพ ชูจิตร เป็นกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ประจามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) จากผู้ดารงตาแหน่งวิชาการ ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย ตาม ข้อ ๖ (๓) แห่ง

๑๐
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ และการแก้ไขคาสั่งลงโทษ
พ.ศ. ๒๕๕๖
มติ ที่ประชุ ม
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๓) และ (๑๔) แห่ งพระราชบัญญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การอุทธรณ์
การร้องทุกข์ และการแก้ไขคาสั่งลงโทษ พ.ศ. ๒๕๕๖ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง อาจารย์ชดาทิพ
ชูจิตร เป็นกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) จากผู้ดารงตาแหน่งวิชาการ ประเภท
พนักงานมหาวิทยาลัย แทนตาแหน่งที่ว่าง
๕.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
๕.๔.๑ พิจารณาบุคคลสมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ ชี้ แจงรายละเอียดว่า ตามความในข้อ ๙ แห่ง
ข้อบั งคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏหมู่บ้ านจอมบึง ว่าด้วยชั้น สาขาของปริญญากิตติมศักดิ์ และหลั กเกณฑ์การให้
ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ กาหนด “ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาบุคคลผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
ซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ โดยให้ใช้วิธีลงคะแนนลับและ
ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนกรรมการที่ประชุม” นั้น คณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับ
ปริญญากิตติมศักดิ์ ได้ดาเนิ นการพิจารณาผู้สมควรได้รับปริญญากิ ตติมศักดิ์เรียบร้อยแล้ว จึงขอนาเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๙ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่ าด้วยชั้น สาขาของปริญญา
กิตติมศักดิ์ และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติปริญญาครุศาสตร
บั ณฑิ ตกิต ติม ศักดิ์ สาขาวิ ช ามวยไทยศึก ษาและพลศึ กษา ให้ แก่ พันจ่ าอากาศเอกอั ทธ์ พงศ์ อ่าอนัน ต์
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘
วาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๖.๑ รายงานทางการเงิน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘)
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึงมีวงเงินเพื่อการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ า ยตามแผนปฏิ บั ติ ก ารสองส่ ว น คื อ ส่ ว นแรก มหาวิ ท ยาลั ย ได้ รั บ งบประมาณแผ่ น ดิ น จ านวน
๒๗๒,๕๕๓,๒๐๐ บาท (ได้ รั บ งบประมาณตามพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี จ านวน
๒๗๑,๐๘๓,๐๐๐ บาท และได้รับงบบุคลากรเพิ่มจากกรมบัญชีกลาง : รายการเงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับ
วุ ฒิ ข้ า ราชการ จ านวน ๑,๔๗๐,๒๐๐ บาท) ส่ ว นที่ ส อง เป็ น เงิ น นอกงบประมาณหรื อ เงิ น รายได้ ข อง
มหาวิทยาลัย ซึ่งมาจากร้อยละ ๘๐ ของการประมาณการรายรับซึ่งส่ว นใหญ่เป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา

๑๑
ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ และอื่น ๆ จานวน ๖๓,๔๖๓,๖๐๐ บาท (ได้รับงบประมาณประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ จานวน ๖๒,๔๔๓,๖๐๐ บาท และได้รับอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมจากสภามหาวิทยาลัย ในการ
ประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เป็นเงินปรับเพิ่มเงินเดือนร้อยละ ๔ ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย จานวน ๑,๐๒๐,๐๐๐ บาท)
รวมสองส่วน มหาวิทยาลัยมีวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จานวน ๓๓๖,๐๑๖,๘๐๐ บาท
มหาวิทยาลัยได้จัดทารายงานทางการเงิน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘)
และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
ที่ประชุมรับทราบ
๖.๒ รายงานสถานะทางการเงินสะสมเงินคงคลัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รายงานสถานะเงินสะสมเงินคงคลัง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม)
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
๗.๑ อธิการบดี เรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยรับประทานอาหารเย็น ที่ห้องอาหารวนารมย์
๗.๒ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ตรงกับวันจันทร์ที่
๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาพร โพคัยสวรรค์
นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข

ผู้จดบันทึก และตรวจรายงาน
ผู้พิมพ์
ผู้พิมพ์
ผู้ตรวจทาน

