๑

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น ๓ อาคารอานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รายนามผู้เข้าประชุม
๑. นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
๔. ดร.กาพล วันทา
๕. ดร.คมศร วงษ์รักษา
๖. ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์
๗. นายประพันธ์ มนทการติวงศ์
๘. นายเรืองชัย เนตรปฐมพร

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
อธิการบดี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๑๐. อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์
กรรมการจากผู้บริหาร
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง
กรรมการจากผู้บริหาร
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ กรรมการจากผู้บริหาร
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์
กรรมการจากผู้บริหาร
๑๔. อาจารย์ ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต สมพงษ์เจริญ
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
๑๖. อาจารย์ ดร.นาวิน คงรักษา
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
๑๗. อาจารย์สมชาติ เกตุพันธ์
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
๑๘. อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข
รองอธิการบดี
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
๒๐. นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๒๑. นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์
นิติกร
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.
๒.
๓.
๔.
๕.

อาจารย์ยุพยงค์ วิงวร
อาจารย์ ดร.ณัชญากัญจน์ รัตนวรกานต์
อาจารย์ภาณิกานต์ คงนันทะ
อาจารย์ ดร.ประภัสสร มีน้อย
อาจารย์สุธี อังศุชัยกิจ

รองคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

๖.
๗.
๘.
๙.

อาจารย์เนตรตะวัน โสมนาม
อาจารย์ ดร.กาธร ไพจิตต์
อาจารย์ ดร.มุกดารัศมิ์ คาปา
นายวุฒิกร ไชยพันธ์

อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์คณะครุศาสตร์
อาจารย์คณะครุศาสตร์
นิติกร

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากประธาน
ในช่ ว งเช้ าได้ ร่ ว มประชุ ม PLC ในหั ว ข้ อ Online Learning บู ร ณาการกั บ Active Learning
ได้อย่างไร หรือ Online Active Learning (OAL) โดยมีตัวแทนผู้บริหาร คณบดี และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ของทุกคณะเข้าร่วมประชุม ในการจัดการประชุมมีการปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย ๓ ข้อที่เป็นมาตรฐาน คือ
๑) Social Distancing ๒) ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้า–ออกห้องประชุม และ ๓) การสวม Universal Mask
จากวิกฤติการระบาดโควิด -๑๙ การมี Online Learning ถือเป็นโอกาส เพราะทาให้สามารถ
สอนนักศึกษาต่อเนื่องไปได้ และระบบออนไลน์ทาให้เกิดการเรียนรู้ได้เช่นกัน เนื่องจากสามารถส่งเอกสาร
หรือสื่อการสอนได้ล่วงหน้า รวมทั้งการประเมินผลก็สามารถประเมินผลรายบุคคลที่ส่งกลับมาได้ แต่ก็ต้องแก้ไข
จุดอ่อนที่สาคัญ คือ การปฏิสัมพันธ์เป็นแบบ passive ค่อนข้างมาก ที่จะต้องทาให้เป็น active (learning) ให้ได้
โดยการสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการชั้นเรียนผ่านระบบออนไลน์ เพราะว่าผู้เรียนอยู่คนละที่ และต้องมี
การบูรณาการกับ Personalized Learning ให้ได้ ถ้าบูรณาการไม่ได้หรือได้ไม่ดี ก็จะเหมือนกับเป็นการเรียนรู้
ที่แยกส่วนกัน ระบบ Online Active Learning จึงต้องมีการจัด ๓ ระบบให้เชื่อมต่อกัน ได้แก่ ๑) Personalized
คือ ไม่ต้องเข้าชั้นเรีย น เรียนตามอัธยาศัย ๒) Online Class และ ๓) Class ชั้นเรียนปกติ โดยให้เป็น
สัดส่วน P : O : C เป็น ๑ : ๓ : ๑ ซึ่งสามารถปรับได้เหมาะสมตามบริบท
วิธีการปรับเพื่อให้เป็น Online Active Learning โดยการแปลงแผนเดิม

๓

การจัดการชั้นเรียน Online
- ใช้ Program ที่เห็นผู้เรียน เช่น Zoom, Webex
- ใช้การถามเพื่อกระตุ้นคนที่ distracted
- มีกติกาชั้นเรียนล่วงหน้าร่วมกัน
- ใช้การออกแบบกลุ่ม (ผ่านสื่อ Online) เพื่อให้มีส่วนร่วม
- เตรียมสื่อประกอบการสอนที่น่าสนใจ
Personalized Learning การออกแบบโปรแกรมให้อาจารย์ทุกคนทาได้
- การ feed ข้อมูล VDO, บทความ
- การ tracking ว่านักศึกษาเข้าตามเกณฑ์
- กิจกรรมให้ทาและประเมิน (formative)
F2F Classroom (Face to Face Classroom)
- ใช้ Orientation, ฝึก Online skill
- รู้จักนักศึกษา/นักศึกษารู้จักกัน
- สรุปและ summative Evaluation
- ทาได้ด้วยกฎความปลอดภัย (ระยะห่าง, ล้างมือ, สวม Mask)
ข้อเสนอ PLC ในเรื่อง Online Active Learning
- ออกแบบระบบ P : O : C ให้ชัดเจนก่อนอบรมจะอบรมได้ตรงจุด

๔
-

Design Online Tech. ให้สอดคล้องกับระบบ
มี PLC ระดับ University, คณะ, สาขาวิชา
มหาวิทยาลัยน่าจะให้คณะจัดอุปกรณ์ส่งเสริมการ online ให้นักศึกษา
ส่งเสริมให้นักศึกษามีระบบ buddy

กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ อุปนายก มีข้อห่วงใยว่า ถ้ามีการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ
เป็นระบบออนไลน์มากขึ้น ระบบอินเทอร์เน็ตจะสามารถรองรับได้มากน้อยเพียงใด อธิการบดีชี้แจงว่า ขณะนี้
ระบบของมหาวิทยาลัยสามารถรองรับได้ ทั้งระบบอินเทอร์เน็ตเดิม และที่จัดซื้อจัดจ้างใหม่ เป็นระบบคู่ขนาน
Access Point มีค่อนข้างพอเพียง และระบบค่อนข้างมีเสถียรภาพ แต่ถ้านักศึกษาอยู่ที่บ้านก็จะต้องมีเครื่องมือ
และอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ทราบว่าทางกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้ประสานกับภาคเอกชนเจ้าของคลื่น
ทุกเครือข่ายเรื่องการลดค่าใช้จ่ายซึ่งอยู่ในขั้นตอนการเจรจา
ดร.คมศร วงษ์รักษา กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ แสดงความเห็นว่า สิ่งสาคัญที่มหาวิทยาลัยจะต้องทา
คือ คู่มือการสอนและคู่มือการเรียนแบบออนไลน์ เพื่อให้รู้ว่าต้องเตรียมตัวอย่างไร ซึ่งนักศึกษาต้องรับผิดชอบ
และเตรี ยมตัวอย่ างมาก โดยในคู่มือมีรายละเอียด เช่น การกาหนดสั ดส่ วน P: O: C การวัดการประเมิ นผล
วัดอะไร และกาหนดสัดส่วนอย่างไร เป็นต้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ ชี้แจงว่า ฝ่ายวิชาการจะ
รับไปดาเนินการเรื่องการทาคู่มือ
นายประพันธ์ มนทกานติวงศ์ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ แสดงความเห็นว่าการทดสอบการฝึกปฏิบัติ
ถ้าเป็นแบบออนไลน์จะกระทาได้ค่อนข้างยาก เพราะไม่ได้อยู่ภายใต้การกากับดูแลของอาจารย์ รวมทั้งมีความเสี่ยง
ในเรื่องความปลอดภัยจากการเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้นกรณีที่เป็นความเสี่ยง ควรมาฝึกปฏิบัติที่มหาวิทยาลัย โดยใช้
กฎความปลอดภัย ได้แก่ การเว้นระยะห่าง การล้างมือ และการสวมหน้ากากอนามัย
๑.๒ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากอธิการบดี
-ไม่ม-ี
๑.๓ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากกรรมการ
-ไม่ม-ี
๑.๔ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากเลขานุการ
๑) มหาวิทยาลัยมีเรื่องเร่งด่วนต้องนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาจึงขอเพิ่มวาระ ดังนี้
(๑) ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๕ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหารายได้และผลประโยชน์

๕
(๒) ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๖ พิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง
การขยายระยะเวลาในการชาระค่าลงทะเบียนเรียน ประจาภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓
(๓) ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๗ พิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง
การเยียวยานักศึกษาภาคพิเศษ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี
ที่ประชุมรับทราบ
๒) ด้วยหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) และ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) ที่จะมีการพิจารณา
ในวาระพิจารณา มีความจาเป็นต้องกรอกข้อมูลเข้าระบบภายหลังการประชุมสภามหาวิทยาลัย กรณีที่ถ้า
หลักสูตรผ่านความเห็นชอบ เพื่อให้การกรอกข้อมูลทันตามกาหนดจึงขอความเห็นชอบที่ประชุมให้มีการรับรอง
รายงานการประชุมทั้งสองหลักสูตรดังกล่าวในการประชุม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ประธานขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีการแก้ไขหน้า ๙ ระเบียบวาระที่ ๑
ข้อ ๑) (๑) ข้อความ “โรคบังเกิดใหม่” แก้ไขเป็น “โรคอุบัติใหม่”
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ติดตามการปฏิบัติตามคาพิพากษาศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขดาที่ บ.๑๖๖/๒๕๕๗
คดีหมายเลขแดงที่ บ.๔๖๒/๒๕๖๑ (คดีหมายเลขดาที่ อบ.๗๐/๒๕๖๒ ของศาลปกครองสูงสุด)
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข รายงานว่า จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ สภามหาวิทยาลัยได้มอบให้มหาวิทยาลัยพิจารณาและทาบทามบุคคลที่มี
ศักยภาพในด้านที่เกี่ยวข้องกับคดีและมีความเป็นกลาง เป็นคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัยและให้คาปรึกษากับ
สภามหาวิทยาลัยในคดีหมายเลขดาที่ บ.๑๖๖/๒๕๕๗ คดีหมายเลขแดงที่ บ.๔๖๒/๒๕๖๑ (คดีหมายเลขดาที่

๖
อบ.๗๐/๒๕๖๒ ของศาลปกครองสูงสุด) ซึ่งขณะนี้ อาจารย์ ดร.กาพล วันทา กาลังดาเนินการติดต่อบุคคล
ที่ มี ศั ก ยภาพให้ เ ป็ น คณะกรรมการเพื่ อ วิ นิ จฉั ยและให้ ค าปรึ ก ษากั บสภามหาวิท ยาลั ย เมื่ อ ได้ ร ายชื่ อแล้ ว
มหาวิทยาลัยจะดาเนินการทาบทามและแต่งตั้งต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ
๓.๒ แผนพัฒนาการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – ๑๙ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดี รายงานว่า ตามที่ได้มีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ หรือโรคโควิด - ๑๙ ซึง่ เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อประโยชน์
ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงได้จัดทา
แผนพัฒนาการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – ๑๙ โดยระยะเวลาในการขับเคลื่อน
๖ เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ มีกิจกรรมที่กาหนดไว้ ดังนี้
๑) การเตรียมการเพื่อจัดการเรียนการสอน Online ระยะเวลาดาเนินการช่วงเดือน เมษายน –
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มีกิจกรรมย่อย ดังนี้
๑.๑) การจัดเตรียมระบบสนับสนุน
(๑) บริการ Sim Card ฟรีสาหรับนักศึกษา/อาจารย์ โดยมหาวิทยาลัยได้มอบหมาย
ให้สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีจัดทาแบบฟอร์มเพื่อสารวจข้อมูลกับนักศึกษา โดยให้คณะเป็นผู้เก็บข้อมูล
(๒) บริ การ Software โดยมอบให้ ส านั กวิ ทยบริ การและเทคโนโลยี จั ด เตรี ย มไว้
เรียบร้อยแล้ว
(๓) ให้บริการห้องปฏิบัติการ โดยจะดาเนินการทบทวนประกาศของมหาวิทยาลัย
เพื่อให้บริ การ ทั้งนี้ จะต้องมีมาตรฐานควบคุม ระยะเวลาดาเนินการในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓
๑.๒) การพั ฒ นาอาจารย์ และเจ้ า หน้ า ที่ โดยคณะ ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และโครงการภาคพิเศษ ได้ดาเนินการจัดอบรมการใช้แอปพลิเคชั่นเพื่อการเรียนการสอนให้ กับ
อาจารย์และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมนักวิชาการคอมพิวเตอร์สาหรับบริการ
ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ อาจารย์ เ กี่ ย วกั บ การสอน Online และได้ ด าเนิ น การจั ด อบรมเพิ่ ม เติ ม ส าหรั บ การใช้
แอปพลิเคชั่นเพื่อการเรียนการสอนให้ กับ อาจารย์ที่ยังไม่ได้รับการอบรม ระยะเวลาดาเนินการช่วงเดื อน
เมษายน – พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

๗
๑.๓) การทดลองระบบ จะดาเนินการในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
๑.๔) การจัดการสอนจริง จะดาเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
๒) การเตรียมการรับนักศึกษาใหม่/นักเรียนใหม่
๒.๑) การจั ดทาฐานข้อมูล นัก ศึก ษาใหม่/นั กเรียนใหม่ ช่ว งระยะเวลาดาเนินการเดื อ น
เมษายน – พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓
(๑) โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้า นจอมบึง จะเปิดเรียนในวันที่ ๑๘
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยจัดการเรียนการสอนแบบ Online ด้วยโปรแกรม Microsoft Team ในบางวิชา
จะสอนแบบ Online หรือบางวิชาจะสอนในชั้นเรียนปกติ บางส่วนทาเป็น Block Course สาหรับการวัดและ
ประเมินผลจะดาเนินการทุกครั้งและแจ้งผลให้นักเรียนทราบ
(๒) สานักส่งเสริมวิช าการและงานทะเบียนได้เตรียมความพร้อมเพื่อรับนัก ศึ ก ษา
๓ รอบ โดยมารายงานตัวแล้ว จานวน ๖๖๗ คน สาหรับรอบที่ ๓ จะจัดให้มีการายงานตัวให้แล้วเสร็จที่สานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สาหรับนักศึกษาภาคพิเศษจัดให้มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์
๒.๒) การปฐมนิเทศโดยวิธีการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ได้กาหนดระยะเวลาดาเนินการ
ช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่วนวิธีดาเนินการจะประชุมหารือกับผู้เกี่ยวข้องอีกครั้ง
๓) การดูแลด้านเศรษฐกิจ ช่วงระยะเวลาดาเนินการเดือนเมษายน – กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓
๓.๑) สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะมีมาตรการเยียวยาให้กับนักศึกษาโดยการขยาย
เวลาการชาระค่าบารุงการศึกษา ยกเว้นค่าปรับ และมีมาตรฐานส่งเสริมให้นักศึกษามีงานทาเพื่อหารายได้
๓.๒) สาหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยจัดทาประกันสุขภาพหมู่สาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
สาหรับพนักงานเงินรายได้อยู่ระหว่างดาเนินการ
๓.๓) สาหรับหน่วยงาน ได้ส่งเสริมให้หน่วยงานประหยัดทรัพยากรและใช้ทรัพยากรร่วมกัน
โดยสานักงานอธิการบดีจะกาหนดมาตรการสาหรับใช้ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓
๔) การปรับแผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
๔.๑) Reskill / Upskill อยู่ในระหว่างปรับงบประมาณ และจะจั ดประชุมในสัปดาห์หน้า
เพื่อหารือ โดยจะเพิ่มแนวคิด Reskill/Upskill ในการปรับแผน ช่วงระยะเวลาดาเนินการเดือนเมษายน
พ.ศ.๒๕๖๓
๔.๒) Short Course ได้มอบทุกคณะไปดาเนินการ โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่บริการ
ได้แก่ อสม. เกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย และคนตกงาน ช่วงระยะเวลาดาเนินการเดือนเมษายน –
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓
๔.๓) ยุวชนสร้างชาติ ช่วงระยะเวลาดาเนินการเดือนมิถุนายน – กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓
(๑) บัณฑิตอาสา จะเป็นการจ้างนักศึกษาเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท เป็นเวลา ๖ เดือน
โดยจะต้องดาเนินการตามข้อตกลงใน TOR

๘
(๒) ยุวชนอาสา โดยมหาวิทยาลัยจะหากิจกรรมให้นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน
๔.๔) การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ช่วงระยะเวลาดาเนินการเดือนมิถุนายน – กันยายน พ.ศ.
๒๕๖๓ สาขาสัตวศาสตร์ได้ดาเนินการของบประมาณเพื่อจะจัดทาศูนย์เรียนรู้สัตวศาสตร์ชุมชน ใช้งบประมาณ
๑๐ ล้านบาท โดยจะมีการนาเทคโนโลยีเข้าไปดาเนินการ
๕) การเฝ้าระวังการระบาดในมหาวิทยาลัย/ชุมชน ช่วงระยะเวลาดาเนินการเดือนเมษายน –
กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓
๕.๑) Social – Distancing
๕.๒) การคัดกรอง
๕.๓) หน้ากากอนามัย/Alcohol Gel
ได้ มี ก ารปรั บ งบประมาณจากโครงการยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น เพื่ อ มาจั ด ท า
แอลกอฮอล์เจล หน้ากากอนามัย และจัดซื้อเครื่องวัดไข้ การคัดกรองแต่ละหน่วยงานได้ดาเนินการอย่าง
เข้มแข็ง และสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะจัดเตรียมหน้ากากอนามัยแบบผ้าสาหรับนักศึกษา
ชั้นปีที่ ๑
๖) MCRU Student Wellness
๖.๑) การให้ ค าปรึ กษาแบบ Hot line ช่ วงระยะเวลาด าเนินการเดื อนมิ ถุ นายน – กั นยายน
พ.ศ.๒๕๖๓
๖.๒) การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา ช่วงระยะเวลาดาเนิ นการเดือนพฤษภาคม – กันยายน
พ.ศ.๒๕๖๓
๖.๓) คูปองอาหารสาหรับนักศึกษา ช่วงระยะเวลาดาเนินการเดือนกรกฎาคม – กันยายน
พ.ศ.๒๕๖๓
กองพัฒ นานั กศึกษามีร ะบบดูแลนักศึ กษา และมี Hot Line เรียบร้อยแล้ ว การพัฒ นา
นักศึกษาจะทาควบคู่ไปกับคณะ โดยการเชื่อมโยงกับฝ่ายการมีงานทาและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
สาหรับการจัดตั้งกองทุนคูปองอาหารสาหรับนักศึกษาได้ มอบให้กองพัฒนานักศึกษาดาเนินการ
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข ให้ข้อมูล เพิ่มเติมว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) มีโ ครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-๑๙
เป็นระยะเวลา ๕ เดือน ค่าตอบแทน เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท ไม่จากัดวุฒิการศึกษา อายุ สาขาวิชาที่สาเร็จ
การศึกษา และประสบการณ์การทางาน แต่ควรเป็นประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อลดการเดินทาง และ
เป็นประชาชนที่ไม่ได้รับสิทธิ์การเยียวยาจากภาครัฐ ๕,๐๐๐ บาท หรือการเยียวยากลุ่มเกษตรกร ซึ่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้รับการอนุมัติให้เป็นหน่วยงานจ้างงาน จานวน ๑๑๐ คน

๙
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑) การจ้างงานประชาชน มหาวิทยาลัยสามารถทาให้เกิดผลสาเร็จทั้งการจ้างงานประชาชนที่ว่างงาน
จากสถานการณ์โ รคโควิด -๑๙ และปรั บ โครงสร้างการเกษตรให้ มีรายได้เพิ่มขึ้นและสอดคล้ องกับภัยแล้ง
โดยจัดทาเป็นหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาประชาชน เมื่อเขาจบหลักสูตรแล้วให้มีการมอบประกาศนียบัตร
๒) มหาวิทยาลัยควรมีการประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ COVID – ๑๙ ให้สื่อมวลชนทราบ เช่น การแจกหน้ากากอนามัยของมหาวิทยาลัย เป็นต้น
๓) ควรเพิ่มหมวดเรื่ องประกัน คุณภาพการศึกษาที่มี อาจจะต้องมี การปรับเปลี่ ยน เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – ๑๙ ที่ทาให้ไม่สามารถมีการดาเนินการตามแผนที่ได้กาหนดไว้ได้
๔) ควรเพิ่มเรื่อง Online Active Learning เช่น ออกแบบระบบให้ครอบคลุมทั้งเรื่องของ Personalized
Learning /Online Learning /Classroom Learning การจัดให้มีวง PLC ทุกระดับ และการจัดทาคู่มือเกี่ยวกับ เรื่องนี้
๕) ส าหรั บ การเรี ย นภาคปฏิบั ติของนักศึกษา สามารถดาเนินการโดยกาหนดเกณฑ์การเรียน
ภาคปฏิบัติ โดยให้นักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์คะแนนภาคทฤษฎีก่อน เพื่อลดการมาเรียนภาคปฏิบัติพร้อมกัน
ทั้งหมดในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – ๑๙ และเมื่อนักศึกษาที่เรียนดีเรียนภาคปฏิบัติเสร็จ
แล้วก็อาจให้เป็นผู้ช่วยอาจารย์ในการสอนฝึกปฏิบัติรุ่นต่อ ๆ ไป
๖) เรื่ องการกู้ยื ม เงิน กยศ. มหาวิทยาลั ยควรจัดทาแผนกากับติดตามนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
โดยต้องย้าเตือนนักศึกษาเรื่องการใช้คืนเงินกูย้ ืม
๗) ในการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด -๑๙ มหาวิทยาลัยควร
กาหนดคุณลักษณะผู้รับจ้าง เช่น เป็นคนที่มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบ ประหยัด อดทนไว้ด้วย เพื่อให้
ผู้สมัครทบทวนตัวเองว่าเหมาะสมหรือไม่
๘) มหาวิทยาลัยควรเพิ่มเงื่อนไขการกู้เงิน กยศ. ของนักศึกษา โดยให้นักศึกษาเสนอแผนการ
ใช้จ่ายเงินอย่างคุ้มค่า
ที่ประชุมรับทราบ
๓.๓ อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข ขอสืบเนื่องหน้า ๒๐ ระเบียบบวาระที่ ๕.๑.๒ พิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ที่มีมติในวงเล็บ ๒) ในองค์ประกอบของผู้แทนคณาจารย์ประจา
หรือคณาจารย์พิเศษในคณะที่มีการสรรหา (บัณฑิตวิทยาลัย) ซึ่งคัดเลือกกันเอง จานวนหนึ่งคน วินิจฉัยว่า
ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกกันเอง คือ อาจารย์ประจาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย หลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรในระดับปริญญาโท และหลักสูตรในระดับปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ที่ยังไม่ได้ปิดหลักสูตร แต่ในขั้นตอนการสมัครโดยการเสนอชื่อตามประกาศคณะกรรมการ
สรรหาฯ มี การกล่ าวถึ งผู้ ที่ มี สิ ทธิ์ เสนอชื่ อและผู้ รั บรองในการเสนอชื่ อ ได้ แก่ ข้ าราชการพลเรื อนในสถาบั น
อุดมศึกษา/พนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานราชการ/คณาจารย์พิเศษ ในบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย

๑๐
ที่ได้รับเงินเดือนจากมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ เดือน ซึ่งควรต้องมีการวินิจฉัย ผู้ที่มีสิทธิ์เสนอชื่อและ
เป็นผู้รับรองในการเสนอชื่อด้วย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยมีมติวินิจฉัยว่า ผู้ที่มีสิทธิ์เสนอชื่อและเป็นผู้รับรองในการเสนอชื่อ
ผู้ ส มควรเข้ า รั บ การสรรหาเป็ น คณบดี บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย คื อ อาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ตรระดั บบั ณฑิ ตศึ กษา
ประกอบด้วย หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรในระดับปริญญาโท และหลักสูตรในระดับ
ปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ยังไม่ได้ปิดหลักสูตร
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วง
๔.๑ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วงจากสภาวิชาการ
๔.๑.๑ พิจารณา ร่าง หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๓)
อาจารย์ ดร.ณัชญากัญจน์ รัตนวรกานต์ ได้ชี้แจงรายละเอียดว่า หลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ได้ดาเนินการปรับปรุง ร่าง หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในหลักกฎหมายสาหรับการประกอบวิชาชีพนักกฎหมาย ตระหนักถึงความต้องการของสังคม
ปลูกฝังจิตอาสา ด้วยการบริการให้กับ ท้องถิ่นพร้อมด้ว ยประสบการณ์ความสามารถที่จะประกอบวิช าชี พ
ทางด้านกฎหมาย ยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพนักกฎหมาย มีความสามารถในด้านเทคโนโลยีสาหรับ
การปฏิบัติงานด้านกฎหมาย และมีทักษะในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นทั้งในด้านของการทางานและการใช้ชีวิต
โดย ร่าง หลักสูตรฯ ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการแล้ว ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
แยกเล่ม)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อคิดเห็นและเสนอแนะ ดังนี้
๑) ควรเน้น การผลิต บัณ ฑิต ให้ม ีศ ัก ยภาพในมิติข องการช่ว ยเหลือ ชุม ชนและ
ความเป็นเลิศทางกฎหมาย
๒) ขอให้ เ พิ่ ม เติ ม รายละเอี ย ดการวิ พ ากษ์ ห ลั ก สู ต รของคณะกรรมการวิ พ ากษ์
หลักสูตรไว้ในเล่มหลักสูตรให้ครบถ้วน
๓) ขอให้พิจารณาการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตเรื่องความสามารถในการวินิจ ฉัย
และตัดสินปัญหา และความเชื่อมั่นในตนเอง

๑๑
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลั ยมีมติ เห็ นชอบหลั ก สู ตรนิติ ศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิช านิติศ าสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)
๔.๑.๒ พิจ ารณา ร่า ง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)
อาจารย์ภาณิกานต์ คงนันทะ ได้ชี้แจงรายละเอียดว่า หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ได้ดาเนินการปรับปรุง ร่าง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน
(หลัก สูต รปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) เสร็จ เรีย บร้อ ยแล้ว โดยมีว ัต ถุป ระสงค์เ พื่อ ผลิต บัณ ฑิต ที่มีคุณ ภาพ
ด้า นการจั ด การชุ มชน สามารถน าความรู้ ความเข้ า ใจที่ ไ ด้ รั บ ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ใ นการปฏิบั ติง านทั้ งภาครัฐ
ภาคเอกชน และองค์กรชุมชน ตลอดจนสามารถประกอบอาชีพอิสระได้ และเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ
ด้านความเป็นผู้นา นักคิดและนักปฏิบัติที่สร้างสรรค์ ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
มีจิตสานึกรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม รวมถึงประเทศชาติ และมีความรู้เท่าทันเทคโนโลยีมีคุณลักษณะ
เป็ น คนใฝ่ เ รี ย นรู้ มี ทั ก ษะการใช้ ชี วิ ต และพั ฒ นาตนเองให้ มี ค วามพร้ อ มในการศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น
โดย ร่าง หลักสูตร ฯ ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการแล้ว ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อคิดเห็นและเสนอแนะ ดังนี้
๑) ควรทาการส ารวจความสนใจเรี ยนของหลั กสู ตรไปยัง ผู้ บริห ารและสภาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาสัมพันธ์หลักสูตรกับกลุ่มดังกล่าว
๒) ควรจัดทาหลักสูตรผสมระหว่างหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนภาคปกติและ
ภาคพิเศษ
๓) ควรจัดทาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อสร้างความสนใจ และประชาสัมพันธ์หลักสูตร
๔) ควรเขียนคาอธิบายรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้สอดคล้องกับปรัชญา
ของหลักสูตร
๕) ขอให้ เ ปลี่ ย นชื่ อ รายวิ ช า Community Based Tourism เป็ น Community
Based Tourism
๖) ควรเชิญอาจารย์ต่างคณะที่มีประสบการณ์มาร่วมในการผลิตบัณฑิต
๗) ควรระบุให้ชัดเจนว่า เป็นการจัดการชุมชนแบบใดในคาอธิบายรายวิชา เช่น
การจัดการชุมชนเมือง เป็นต้น
๘) ควรคัดเลือกผู้สอนที่มีความชานาญในการสอนให้ตรงกับกลุ่มผู้เรียน

๑๒
๙) ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของแบบฟอร์มหัวข้อ ๓.๒ ชื่อ – สกุล เลขประจาตัว
บัตรประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ หน้า ๔๖ และปรับแก้ไขให้ถูกต้อง หากไม่ตรงตามแบบฟอร์ม
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)
๔.๑.๓ พิจ ารณา ร่า ง หลักสูตรครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓)
อาจารย์ ดร.กาธร ไพจิตต์ ชี้แจงรายละเอียดว่า สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ได้ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถพัฒนาและออกแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ สามารถประยุกต์ใช้
องค์ ค วามรู้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพสั ง คม วั ฒ นธรรม และเศรษฐกิ จ ของประเทศ และ
ประยุกต์ใช้หลักสูตรและการสอนในการศึกษา ค้นคว้าเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และกระบวนการเรียนรู้
ตลอดชีวิต มีคุณลั กษณะพิเศษด้านการเป็นผู้นาทางวิชาการด้านหลักสู ตรและการสอน สามารถวิจัยและ
สร้ า งองค์ ค วามรู้ เ พื่ อ พั ฒ นาหลั ก สู ต รและการสอนโดยเชื่อ มโยงศาสตร์ ที่ เ ป็น สากลกั บ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่น
โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อคิดเห็นและเสนอแนะ ดังนี้
๑) หลักสูตรนี้ควรสามารถสอดรับกับเป้าหมาย และนโยบายของมหาวิทยาลัย คือให้
สามารถรับนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาหลักสูตรนี้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาจากประเทศจีน ดังนั้น
หลั ก สู ต รควรมี ข้ อ มู ล การเตรี ย มการเกี่ ย วกั บ การเตรี ย มความพร้ อ มของอาจารย์ ใ ห้ ส ามารถสอนเป็ น
ภาษาอังกฤษได้ มีกรอบในการทาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่มีความชัดเจน โดยให้นักศึกษาจัดทาเป็น
ภาษาอังกฤษ คาอธิบายรายวิชาหลักของหลักสูตรควรมีความทันสมัย เป็นต้น
๒) หลักสูตรควรแสดงให้เห็นความโดดเด่น แตกต่างจากที่มีอยู่
๓) ตรวจสอบวิชาแกนด้านภาษาอังกฤษ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับปริญญาโท
ซึ่งน่าจะมีรายวิชาที่เป็นรหัสส่วนกลาง
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ

๑๓
การสอน (หลั กสู ตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓) โดยมีเงื่อนไขให้ ผู้รับผิดชอบนาข้อเสนอแนะไปปรับปรุงหลักสูตร
โดยมอบอธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พิจารณาติดตาม และตรวจสอบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากนายกสภามหาวิทยาลัย
๕.๑.๑ พิจารณาการอุทธรณ์คัดค้านคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
นายวุฒิกร ไชยพันธ์ นิติกร ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง ได้มีคาสั่ง ดังนี้
๑) คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ ๐๕๔๗/๒๕๖๓ เรื่องลงโทษไล่ออกจาก
ราชการ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ลงโทษไล่นางสาวจันทร์เพ็ญ รักสัตย์ ออกจากราชการ
๒) คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ ๐๕๔๙/๒๕๖๓ เรื่องปลดออกจาก
ราชการ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ลงโทษปลดนางเกศินี โสขุมา ออกจากราชการ
๓) คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ ๐๖๑๐/๒๕๖๓ เรื่องลงโทษปลดออก
จากราชการ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ลงโทษปลดนางสาวสมภัสสร บัวรอด ออกจากราชการ
พร้อมทั้ง มหาวิทยาลัยได้แจ้งสิทธิให้ผู้ถูกลงโทษ หากประสงค์จะอุทธรณ์คาสั่งลงโทษ
สามารถยื่ นหนั งสื ออุทธรณ์ต่อสภามหาวิทยาลั ย ตามมาตรา ๖๕/๑ แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
การนี้ ได้มีผู้ถูกลงโทษส่งหนังสืออุทธรณ์ต่อสภามหาวิทยาลัย จานวน ๓ ราย ดังนี้
๑) วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นางเกศินี โสขุมา ได้ยื่นหนังสื ออุ ทธรณ์
คัดค้านคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ ๐๕๔๙/๒๕๖๓
๒) วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นางสาวจันทร์เพ็ญ รักสัตย์ ได้ยื่นหนังสื อ
อุทธรณ์คัดค้านคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ ๐๕๔๗/๒๕๖๓
๓) วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นางสาวสมภัสสร บัวรอด ได้ยื่นหนังสืออุทธรณ์
คัดค้านคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ ๐๖๑๐/๒๕๖๓
ตามมาตรา ๖๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ กาหนดให้ “การอุทธรณ์และร้องทุกข์และการอื่นที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา” เนื่องจากมหาวิทยาลั ยไม่มี
ข้อบังคับเกี่ยวกับการอุทธรณ์คาสั่งลงโทษไล่ออกหรือปลดออก มีเพียงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึ ง ว่าด้วย การอุทธรณ์ การร้ องทุกข์ และการแก้ไขคาสั่ งลงโทษ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๒ ซึ่งกาหนดว่า
“บุคลากรผู้ใดถูกสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตั ดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน ให้ผู้นั้นมีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
อุทธรณ์และ ร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง” ซึ่งไม่ครอบคลุม

๑๔
ถึงคาสั่งลงโทษไล่ออกหรือปลดออก คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) จึงไม่สามารถ
พิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๓) และ(๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ดังนี้
๑) ดร.กาพล วันทา
ประธานกรรมการ
๒) ดร.คมศร วงษ์รักษา
รองประธานกรรมการ
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม กรรมการ
๔) อาจารย์ ดร.นาวิน คงรักษา
กรรมการ
๕) นายวิชิต สุวรรณรัตน์
กรรมการ
๖) นายไพฑูรย์ พฤฒาสัจธรรม
กรรมการ
๗) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต สมพงษ์เจริญ กรรมการและเลขานุการ
๘) นายวุฒิกร ไชยพันธ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
๙) นางสาวนุธิดา ลายคล้ายดอก
ผู้ช่วยเลขานุการ
ทั้งนี้ ในส่วนของนางสาวจันทร์เพ็ญ รักสัตย์ ตาแหน่งพนักงานราชการ ที่ มหาวิทยาลัย ได้แจ้งสิทธิ
ให้ อุ ท ธรณ์ ต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย นั้ น มอบให้ อ ธิ ก ารบดี พิ จ ารณาตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยวิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการ
ทางปกครอง โดยอธิการบดีขอให้คณะกรรมการชุดนี้พิจารณาอุทธรณ์ ของนางสาวจันทร์เพ็ญ รักสัตย์ และ
เสนอผลการพิจารณาต่อมหาวิทยาลัยพิจารณาด้วย
๕.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากอธิการบดี
๕.๒.๑ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัย
ได้มีคาสั่งที่ ๑๖/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งสภาวิชาการ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามความในข้อ
๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๘ กาหนด “กรรมการ
สภาวิชาการ มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับ แต่งตั้งใหม่อีกได้” กรรมการสภาวิชาการจึงจะ
ครบวาระการดารงตาแหน่งในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ อาศัยอานาจตามความในข้อ ๘ วรรคสาม แห่ง
ข้อบั งคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏหมู่ บ้ านจอมบึ ง ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๘ กาหนดว่า “การแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ ให้ดาเนินการภายในระยะเวลาเก้าสิบวันก่อน ที่กรรมการสภา
วิช าการจะครบวาระ หรือหลังจากกรรมการสภาวิชาการพ้นจากตาแหน่งภายในสามสิบวัน แล้วแต่กรณี”
จึงนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ ประกอบด้วย
๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เป็นประธาน

๑๕
๒) ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร ซึ่งคัดเลือกกันเอง
จานวนหนึ่งคน
๓) ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา ซึ่งคัดเลือกกันเองจานวนหนึ่งคน
๔) ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทายาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคัดเลือกกันเอง จานวนสองคน
ให้ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี เป็นเลขานุการ
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๘ วรรคสาม แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย สภาวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรหากรรมการสภาวิชาการ ประกอบด้วย
๑) ผศ.ดร.โสภณ พวงสุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง ประธาน
๒) ผศ.อรรถล อุสายพันธ์
ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารง
ตาแหน่งบริหาร ซึ่งคัดเลือกกันเองจานวนหนึ่งคน
กรรมการ
๓) อาจารย์สมชาติ เกตุพันธ์
ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
ซึ่งคัดเลือกกันเองจานวนหนึ่งคน
กรรมการ
๔) นายประพันธ์ มนทการติวงศ์ ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึง่
คัดเลือกกันเอง จานวนสองคน (คนที่ ๑)
กรรมการ
๕) ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์ ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึง่
คัดเลือกกันเอง จานวนสองคน (คนที่ ๒)
กรรมการ
๖) นายพูนชัย คทาวัชรกุล
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
เลขานุการ
๕.๒.๒ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัย
ได้มีคาสั่งที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดี สั่ง
ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามความในข้อ ๕ แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
คณบดี พ.ศ. ๒๕๕๙ กาหนด “ประธานและกรรมการมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รับ
แต่งตั้งใหม่อีกได้ ” ซึ่งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของคณบดี ครบวาระการด ารง
ตาแหน่ง เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ อาศัยอานาจตามความในข้อ ๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๙ กาหนดให้
“สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดี จานวน ๕ คน”

๑๖
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดี
ประกอบด้วย
๑) ให้สภามหาวิทยาลัยคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิหนึ่งคน เป็นประธาน
๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุ ฒิ จานวนสี่คน ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกโดยคาแนะนาของ
อธิการบดี
ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการตาม (๒) คนหนึ่งเป็นรองประธาน และอีกคนหนึ่ง
เป็นเลขานุการ
ให้ ส านั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น เป็ น หน่ ว ยธุ ร การของคณะกรรมการ
โดยผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๙ สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดี ประกอบด้วย
๑) ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน
๒) ดร.ชวลิต โพธิ์นคร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๓) นายสุเทพ ลิ้มอรุณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๔) ผศ.ดร.ต่อศักดิ์ ซอแก้ว
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๕) ว่าที่ร้อยตรี ดร.อัมรินทร์ อินทร์อยู่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๖) ผศ. ดร.เชิดชัย ธุระแพง
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
ผู้ช่วยเลขานุการ
๗) อาจารย์ ดร.โอภาส หรสิทธิ์
รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
ผู้ช่วยเลขานุการ
๘) นางสาวสุพัตรา ขจีจิตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเลขานุการ
๕.๒.๓ พิจารณาผลการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น ตาแหน่งประเภท
ผู้บริหาร ระดับผู้อานวยการกองกลาง สานักงานอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทรศิริพงษ์ แจ้งขอเปลี่ยนรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุมหน้า ๔๔ จากข้อความ “มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๓ กันยาน พ.ศ. ๒๕๖๒ “เป็นมีผลตั้งแต่วันที่
๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒” และชี้แจงรายละเอีย ดว่า ตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๑๗
ที่ ศธ ๐๕๐๙(๒)/ว๑๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ประเภทผู้บริหาร ระดับตาแหน่ง ผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่า กอปรกับกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกาหนดบัญชี
เงินเดือนขั้นต่าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ฉบับลงวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ
๒๕๕๘ และข้อบั งคับ มหาวิทยาลั ยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การกาหนดประสบการณ์ในการบริ หาร
หน่วยงาน ตาแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๖ คุณสมบัตินี้ งานบริหารบุคคลได้ตรวจสอบแล้ว พบว่า นางสุนันท์
อุ่นตา มีคุณสมบัติ เฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ประเภทผู้บริหาร ระดับตาแหน่ง
ผู้ อานวยการกองกลาง และผ่ านการประเมินเข้า สู่ ตาแหน่ งตามหลั ก เกณฑ์และวิธี การที่ ก.พ.อ. กาหนด
คุณสมบัติในข้อนี้ ได้ดาเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓ ฉบับลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ ๒๕๕๓
และดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจามหาวิทยาลัย ราชภัฏ หมู่บ้า นจอมบึง (ก.บ.ม.) เรื่อง เกณฑ์ก ารตัดสิน ผลสัม ฤทธิ์ข องงาน ความรู้
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จาเป็ น และสมรรถนะทางการบริหาร สาหรับตาแหน่งข้าราชการพลเรื อน
ในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๑
การนี้ คณะกรรมการประเมิ น เพื่ อ แต่ ง ตั้ ง บุ ค คลด ารงต าแหน่ ง สู ง ขึ้ น ได้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลดารงตาแหน่งสูงขึ้น ตาแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตาแหน่ง
ผู้อานวยการกองกลาง จานวน ๕ ท่าน ดังนี้
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดี ประธานกรรมการ
๒) นางนฤชล เรือนงาม
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ
๓) นางสาวฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ
๔) นายสะอาด เข็มสีดา
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ
๕) นางณิชาภา มีวาสนา
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ
เพื่อทาหน้าที่ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จาเป็น
และสมรรถนะทางการบริหาร ซึ่งคณะอนุกรรมการ ได้ประเมินเรียบร้อยแล้ว ผลคะแนนประเมินเฉลี่ยแต่ละ
องค์ประกอบ ตามข้อ ๔ (๓) และ (๔) ร้อยละ ๘๙.๗๓ และคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม ร้อยละ ๙๐.๘๘ (ซึ่งผู้ที่
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่า ต้องได้รับคะแนนเฉลี่ ย
ในแต่ละองค์ประกอบตามข้อ ๔(๓) และ (๔) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ และคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐) ทั้งนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว จึงขอนาเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)

๑๘
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
กาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงให้ดารงตาแหน่ง
สูงขึ้น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้ นางสุนันท์ อุ่นตา ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
ตาแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อานวยการกองกลาง สังกัดสานักงานอธิการบดี และได้เงินประจาตาแหน่ง
ในอัตรา ๕,๖๐๐ บาท ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
๕.๒.๔ พิจารณาการกาหนดตาแหน่งที่สูงขึ้นและการแต่งตั้งบุคคลดารงตาแหน่งตามกรอบ
อัตรากาลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทรศิริพงษ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงขอเสนอสภามหาวิทยาลั ยเพื่อพิจารณากาหนดตาแหน่ง ที่สูงขึ้นและแต่งตั้งพนักงาน
มหาวิทยาลัยให้ดารงตาแหน่ งตามกรอบอัตรากาลั งข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา (สายสนับสนุน)
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จานวน ๒ ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑) นางกมลลักษณ์ ประมาณ ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชานาญการ
(๑) สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่ บ้ า นจอมบึ ง ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารก าหนดระดั บ ต าแหน่ ง และการแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการพลเรื อ น
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๖ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
(๒) สภามหาวิทยาลั ยราชภัฏหมู่บ้ านจอมบึง มีคาสั่ งที่ ๑๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘
มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น คาสั่งที่ ๐๙/๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นแทนตาแหน่งที่ว่าง และคาสั่งที่ ๓๖/๒๕๖๒
เรื่องแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นแทนตาแหน่งว่าง
(๓) มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง มี ค าสั่ ง ที่ ๒๓๔๖/๒๕๖๑ แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการประเมินค่างานตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชานาญการ ตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ ๑๒๔ (๐๔๖) คณะกรรมการประเมินค่างานประชุม
สรุปผลการประเมิน เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ผ่านเกณฑ์การประเมินค่างาน ด้วยคะแนนเฉลี่ย
๖๙.๓๒ คะแนน เนื่องจากเป็นตาแหน่งที่ใช้ความรู้ ความสามารถ ความชานาญงาน ทักษะ และประสบการณ์
สูงในงานด้านการบริหารงานทั่วไป ซึ่งต้องศึกษาการจัดทาแผนพัฒนาคณะ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ต้องใช้
ความคิดริเริ่ม ปรับวิธีปฏิบัติงานให้เหมาะสม สอดรับกับสถานการณ์ และเชื่อมโยงกับงานด้านงบประมาณ
และการคานวณต้นทุน ตลอดจนต้องมีการกากับ ตรวจสอบ และจัดทารายงาน รวมทั้งสามารถเสนอวิธีการ
และแนวทางการดาเนินงานเพื่อประกอบการตัดสินใจแก่ผู้บริหารได้ (เกณฑ์การตัดสินตามข้อบังคับฯ ระดับ
ชานาญการ ต้องได้คะแนน ๖๔ คะแนนขึ้นไป)
(๔) คณะกรรมการบริหารบุคคลประจามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) มีมติในการประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ กาหนดระดับตาแหน่งตามกรอบอัตรากาลังข้าราชการ

๑๙
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตาแหน่งเลขที่ ๑๒๔ (๐๔๖)
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับตาแหน่ง "ปฏิบัติการ" เป็น "ชานาญการ"
(๕) นางกมลลักษณ์ ประมาณ ได้ ขอส่งผลงานเพื่อประเมินเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
ตามหนังสือลงวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยงานบริหารบุคคลได้รับเรื่องในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒
และได้ตรวจสอบพบว่าเอกสารยังไม่สมบูรณ์จึงให้นากลับไปแก้ไข และนางกมลลักษณ์ ประมาณ ได้นาส่ง
เอกสารฉบับสมบูรณ์เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ .๒๕๖๒ พร้อมทั้งนาเสนอผลงานตามหลักเกณฑ์การประเมิน
เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น ข้อ ๑๐(๓) (ก) (ก๑) (ก ๑.๓) และ (ก ๑.๔) และข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ หมู่บ้ านจอมบึ ง ว่าด้ว ยหลั กเกณฑ์และวิธีการกาหนดระดับต าแหน่ง และการแต่ ง ตั้ ง
ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๕ ผลงานประกอบด้วย
(๕.๑) คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร จานวน ๕ เล่ม
(๕.๒) รายงานการวิเคราะห์ เรื่อง ปัญหาและอุปสรรคการเขียนโครงการเสนอ
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ (เงินรายได้) ของคณะครุศาสตร์ จานวน ๕ เล่ม
(๖) คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น มีมติในการประชุม
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่ อ วั น ที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และมติในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่ อ วั น ที่ ๒๔
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น ประกอบด้วย
๑. นายพูนชัย คทาวัชรกุล ๒. นางสาวณัฐภรณ์ แช่มเทศ ๓. นางสีนวล ไทยานนท์ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
(๗) คณะอนุกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น มีมติให้ผู้เสนอ
ขอกาหนดตาแหน่งปรับปรุงผลงาน ดังนั้นทางคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น
จึ งจั ดท าหนั งสื อแจ้ งผู้ เสนอขอก าหนดต าแหน่ งให้ ปรั บปรุ งผลงานตามที่ คณะอนุ กรรมการฯเสนอ ที่ อว
๐๖๓๕.๐๑(๐๑) บค/๑๔๗ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ภายใน ๓ เดือน ตามข้อบังคับ
(๘) นางกมลลั กษณ์ ประมาณ ยื่นหนังสื อพร้อมผลงานเพื่ อ ขอประเมิน บุ ค คล
เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น ที่ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อย และจัดทาผลงานฉบับสมบูรณ์เสนอให้
คณะอนุกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นพิจารณา เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
และคณะอนุ ก รรมการประเมิ น บุ ค คลเพื่ อ แต่ ง ตั้ ง ให้ ดารงตาแหน่ ง สู ง ขึ้ น สรุปผลคะแนนได้คะแนนเฉลี่ย
๗๔.๔๔ (เกณฑ์การตัดสินตามข้อบังคับฯ ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๐)
(๙) คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น มีมติในการ
ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มติที่ประชุมเห็นชอบผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
งาน ความรู้ ความสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะที่ จาเป็น และผลการประเมิ นผลงานและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพของคณะอนุกรรมการประเมินฯ เห็นสมควรแต่งตั้ง นางกมลลักษณ์ ประมาณ ให้ดารง
ต าแหน่ ง เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารงานทั่ ว ไป ระดั บช านาญการ ตั้ งแต่ วั นที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และเสนอ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
๒) นายณัฏฐ์ พงษ์อัคคศิรา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชานาญการ
(๑) สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้ านจอมบึ งว่าด้ว ยหลั กเกณฑ์และวิธีการกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน

๒๐
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงให้ดารงตาแหน่งสู งขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๖ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
(๒) สภามหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏหมู่ บ้ านจอมบึ ง มี ค าสั่ งที่ ๑๗/๒๕๖๑ ลงวั นที่ ๒๘
มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น คาสั่งที่ ๐๙/๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นแทนตาแหน่งที่ว่าง และคาสั่งที่ ๓๖/๒๕๖๒
เรื่องแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นแทนตาแหน่งว่าง
(๓) มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง มี ค าสั่ ง ที่ ๐๘๔๕/๒๕๖๒ แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการประเมินค่างานตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชานาญการ ตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ ๑๖๔ (๑๓๗) คณะกรรมการประเมินค่างานประชุม
สรุปผลการประเมิน เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ผ่านเกณฑ์การประเมินค่างาน ด้วยคะแนนเฉลี่ย
๗๓.๙๙ คะแนน เนื่องจากเป็นตาแหน่งที่ใช้ความรู้ ความสามารถ ความชานาญงาน ทักษะ และประสบการณ์
สูงในงานด้านงานบริหารทั่วไป ที่ได้รับมอบหมายงานทางด้านพัสดุ ตั้งแต่การจัดหาพัสดุและการควบคุมดูแล
พัสดุทั้งหมดของคณะ โดยต้องปฏิบัติงานทั้งวางแผน ประสาน และให้บริการ โดยรวมเป็นงานที่มีขอบเขต
หลากหลายต้องใช้ประสบการณ์และความคิดริเริ่ม ในการปรับปรุงงานตามสถานการณ์ ต้องกากับตรวจสอบอยู่
เสมอ และสามารถตัดสินใจอย่างอิสระด้วยตนเอง ในการปรับปรุงงานที่รับผิดชอบได้ (เกณฑ์การตัดสิ น ตาม
ข้อบังคับฯ ระดับชานาญการ ต้องได้คะแนน ๖๔ คะแนนขึ้นไป)
(๔) คณะกรรมการบริหารบุคคลประจามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) มีมติในการประชุม
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ กาหนดระดับตาแหน่งตามกรอบอัตรากาลังข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตาแหน่งเลขที่ ๑๖๔ (๑๓๗)
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับตาแหน่ง “ปฏิบัติการ” เป็น “ชานาญการ”
(๕) นายณัฏฐ์ พงษ์อัคคศิรา ยื่นหนังสือเพื่อขอประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งสูงขึ้น ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ ชานาญการ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ เมื่อวันที่ ๑
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมผลงานตามหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น ข้อ ๑๐(๓) (ก)
(ก ๑) (ก ๑.๓) และ (ก ๑.๔) และข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๕ ผลงานประกอบด้วย
(๕.๑) คู่มือปฏิบัติงาน เรื่องการจัดซื้อวัสดุสานักงานด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จานวน ๕ เล่ม
(๕.๒) ผลงานการวิเคราะห์ เรื่องการเบิกจ่ายวัสดุส านักงานคณะวิทยาการ
จัดการ จานวน ๕ เล่ม
(๖) คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น มีมติในการ
ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่ อ วั น ที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้แ ต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการประเมิ น บุ ค คล
เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น ประกอบด้วย ๑. นางสาวรัชนี นาเลิศ (ประธาน) ๒. นางสาวณัฐภรณ์ แช่มเทศ
(กรรมการ) ๓. นางสาวดารุณี วาณิ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
(๗) คณะอนุ ก รรมการประเมิ น บุ ค คลเพื่ อ แต่ ง ตั้ ง ให้ ดารงตาแหน่ ง สู ง ขึ้ น มี ม ติ
ให้ ผู้ เ สนอขอกาหนดตาแหน่งปรับปรุงผลงาน ดังนั้นทางคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง

๒๑
ที่สูงขึ้น จึงจัดทาหนังสือแจ้งผู้เสนอขอกาหนดตาแหน่งให้ปรับปรุงผลงานตามที่คณะอนุกรรมการฯเสนอ
ที่ อว ๐๖๓๕.๐๑(๐๑) บค/ว๒๑ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ภายใน ๓ เดือน ตามข้อบังคับ
(๘) นายณัฏฐ์ พงษ์อัคคศิรา ยื่นหนังสือพร้อมผลงานเพื่อขอประเมินบุคคลเพื่อ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น ที่ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อย และจัดทาผลงานฉบับสมบูรณ์เสนอให้
คณะอนุ ก รรมการประเมิ น บุ ค คลเพื่ อ แต่ ง ตั้ ง ให้ ดารงตาแหน่ ง สู ง ขึ้ น พิจารณา เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๖๓ และคณะอนุ ก รรมการประเมิ น บุ ค คลเพื่ อ แต่ ง ตั้ ง ให้ ดารงตาแหน่ ง สู ง ขึ้ น สรุปผลคะแนนได้
คะแนนเฉลี่ย ๗๔.๔๔ (เกณฑ์การตัดสินตามข้อบังคับฯ ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๐)
(๙) คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น มีมติในการ
ประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มติที่ประชุมเห็นชอบผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
งาน ความรู้ ความสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะที่ จาเป็น และผลการประเมิ นผลงานและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพของคณะอนุกรรมการประเมินฯ เห็นสมควรแต่งตั้ง นายณัฏฐ์ พงษ์อัคคศิรา ให้ดารง
ตาแหน่งเจ้าหน้ าที่บ ริห ารงานทั่ว ไป ระดับชานาญการ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ และเสนอ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ข้อ ๓ แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๑๗ วรรคสอง (๔) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติ ดังนี้
๑) เห็นชอบการกาหนดตาแหน่งที่สูงขึ้นตามกรอบอัตรากาลังข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ประจาปี ๒๕๖๒ ตาแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตาแหน่งเลขที่ ๑๒๔ (๐๔๖)
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชานาญการ และอนุมัติให้แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางกมลลักษณ์
ประมาณ ดารงตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชานาญการ ตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
๒) เห็ น ชอบการก าหนดต าแหน่ ง ที่ สู ง ขึ้ น ตามกรอบอั ต ราก าลั ง ข้ า ราชการพลเรื อ น
ในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ประจาปี ๒๕๖๒ ตาแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตาแหน่งเลขที่ ๑๖๔ (๑๓๗)
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชานาญการ และอนุมัติให้แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย รายนายณัฏฐ์
พงษ์อัคคศิรา ดารงตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชานาญการ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
๕.๒.๕ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหารายได้และผลประโยชน์
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ชั ย ฤทธิ์ ศิ ล าเดช อธิ ก ารบดี ชี้ แ จงรายละเอี ย ดว่ า
คณะกรรมการจัดหารายได้และผลประโยชน์ ตามคาสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ ๐๗๗๘/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๘
เมษายน พ.ศ.๒๕ ได้ครบวาระ ๓ ปี เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ อาศัยอานาจตามมาตรา ๑๘ (๑๔)
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีอานาจและหน้าที่
“แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่ง

๒๒
เรื่องใดหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอานาจและหน้าที่ ของสภามหาวิทยาลัย” และข้อ
๑๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลั ย พ.ศ. ๒๕๔๙ กาหนด“ให้ มีคณะกรรมการจัดหารายได้และผลประโยชน์ ประกอบด้วย
อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเป็นประธาน และกรรมการจากผู้แทนผู้บริหาร ผู้แทน
คณาจารย์ หรื อบุ คลากรอื่ นของมหาวิ ทยาลั ย ผู้ ทรงคุณวุฒิ จากภายนอกมหาวิทยาลั ย อีกจานวนหนึ่ง ตามที่
อธิการบดีแต่งตั้ง โดยความเห็ นชอบของสภามหาวิทยาลัย ” จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดหารายได้และผลประโยชน์ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม แยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๑๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการจัดหารายได้
และผลประโยชน์ จ ากทรั พ ย์ สิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. ๒๕๔๙ สภามหาวิ ท ยาลั ย มี ม ติ เ ห็ น ชอบแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการจัดหารายได้และผลประโยชน์ ดังนี้
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
ประธานกรรมการ
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทรศิริพงษ์ รองประธานกรรมการ
๓) นายอุดม ใจเย็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔) นายสมบูรณ์ วิชัยบุญ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๕) นายขจร สุทธิ์วนิช
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า
กรรมการจากผู้แทนผู้บริหาร
๗) นายไพรัช วรศิริ
กรรมการจากบุคลากรอื่นของมหาวิทยาลัย
๘) นางสาวปราณี สุขเกษม
เลขานุการ
๙) นางสาวมณีเนตร จันทรพงษ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
๕.๒.๖ พิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง การขยายระยะเวลา
ในการชาระค่าลงทะเบียนเรียน ประจาภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดี ชี้แจงรายละเอียดว่า เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ร ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ได้ส่งผลกระทบต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศและเพื่อลดภาระการใช้จ่ายของผู้ปกครองของนักศึกษา มหาวิทยาลัยจึงจัดทา ร่าง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง การขยายระยะเวลาในการชาระค่าลงทะเบียนเรียน ประจา
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยขยายเวลาการชาระค่าลงทะเบียนเรียนประจาภาคเรียนที่ ๑ ปี ๒๕๖๓ จากเดิม
วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้รับความเห็นชอบจาก

๒๓
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติ ที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลั ย มีมติ เห็ นชอบประกาศมหาวิทยาลั ยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง
การขยายระยะเวลาในการชาระค่าลงทะเบียนเรียน ประจาภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓
๕.๒.๗ พิจ ารณา ร่ า ง ประกาศมหาวิท ยาลั ยราชภัฏ หมู่บ้ า นจอมบึ ง เรื่ อง การเยีย วยา
นักศึกษาภาคพิเศษ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี
ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ผู้ อานวยการส านักส่ งเสริ มวิช าการและ
งานทะเบียน ชี้แจงรายละเอียดว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙)
ที่ป ระเทศไทยได้ป ระกาศให้ เป็ น โรคติดต่ออันตรายร้ายแรง รวมถึงประกาศใช้พระราชกาหนด (พ.ร.ก.)
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อยกระดับการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและนักศึกษาภาคพิเศษ เพื่อลดภาระการใช้จ่ายของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยจึงจัดทาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง การเยียวยานักศึก ษา
ภาคพิเศษ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดั บปริญญาตรี เพื่อให้นักศึกษาชาระเงินภาคฤดูร้อน
ปี การศึกษา ๒๕๖๒ ได้ก่อนภายในวัน ที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่ ว นค่าธรรมเนียมเดิมให้ คงค้ า งไว้
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๒๔ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
มติ ที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง การเยียวยา
นักศึกษาภาคพิเศษ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๕.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย
๕.๓.๑ พิจารณาโครงสร้างหน่วยงานและโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า สืบเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีผังโครงสร้างองค์กรสองแบบ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้งานที่มี

๒๔
รายละเอีย ดต่างกัน มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึ ง จึงเสนอสภามหาวิทยาลั ยพิ จารณาโครงสร้ า ง
หน่วยงานและโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเพื่อตรวจสอบความถูกต้องร่วมกัน ประกอบ
ความเข้าใจที่ตรงกันและสามารถนาโครงสร้างไปใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมือ่ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ .๒๕๖๓ และ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๓๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๗ (๒) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และ
วิธีการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบโครงสร้างหน่วยงานและโครงสร้างการแบ่ง
ส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
๕.๓.๒ พิจารณากรอบอัตรากาลังพนักงานราชการรอบที่ ๕ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ด้วยกรอบอัตรา
พนักงานราชการ รอบที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๓ ครบระยะเวลากรอบอัตรากาลังในวันที่ ๓๐ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (ค.พ.ร) สานักงาน ก.พ. มีหนังสือที่ นร
๑๐๐๘.๕/๕๘ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาคาขอ
กรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ รอบที่ ๕ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗) ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๖๓ และกาหนดให้นาส่งกรอบอัตรากาลังพนักงานราชการรอบที่ ๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗
ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยกรอบอัตรากาลังพนักงานราชการรอบที่ ๕ มีจานวน ๒๕ อัตรา
แบ่งเป็น ๒ กลุ่มงาน ดังนี้ กลุ่มบริหารงานทั่วไป จานวน ๒๒ อัตรา และกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ จานวน ๓ อัตรา
ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อ
วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่
๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วนั้น จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๗ (๒) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และ
วิธีการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบกรอบอัตรากาลังพนักงานราชการรอบที่ ๕
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗

๒๕
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๖.๑ คาพิพากษาของศาลปกครองสุงสุด เรื่องคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคาสั่ง
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
นายวุฒิ กร ไชยพัน ธ์ นิ ติกร ชี้แจงรายละเอียดว่า มหาวิทยาลั ยราชภัฏธนบุรีได้เผยแพร่
คาพิพากษาของศาลปกครองสุงสุด เรื่องคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคาสั่งโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย (อุ ท ธรณ์ ค าพิ พ ากษา) โดยสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ธนบุ รี เ ป็ น ผู้ ถู ก ฟ้ อ งคดี คดี ห มายเลขด า
ที่ อบ.๓๗๗-๓๗๘/๒๕๖๐ คดีหมายเลขแดงที่ อบ. ๑๑ – ๑๒ /๒๕๖๓ โดยส่งมายังนายกสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ความโดยสรุปว่า ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า การเลือกและการแต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (ผศ.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง) เมื่อการประชุม ครั้งที่ ๒/๑๕๖๐ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเกษียณอายุราชการไปแล้ว ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
โดยศาลปกครองสูงสุดมีคาพิพากษาว่า การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง นั้น ศาล
ปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย พิพากษายืน (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกชุด)
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
นายกมหาวิ ทยาลั ยเรี ยกประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันที่ ๒๙
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เลิกประชุมเวลา ๑๘.๐๕ น.
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