การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ า้ นจอมบึง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมลิขิต ๑ โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสติ กรุงเทพมหานคร

รายนามผู้เข้าประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทาหน้าที่
แทนนายกสภามหาวิทยาลัย
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
อธิการบดี
๓. ดร.กฤษณา เชยพันธุ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ดร.คมศร วงษ์รักษา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. นายประพันธ์ มนทการติวงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๙. นายเรืองชัย เนตรปฐมพร
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย
๑๐. อาจารย์จินตนา กล้ายประยงค์
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
แทนประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์
กรรมการจากผู้บริหาร
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม
กรรมการจากผู้บริหาร
๑๓. อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชืน่
กรรมการจากผู้บริหาร
๑๔. อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง
กรรมการจากผู้บริหาร
๑๕. อาจารย์ ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
๑๖. อาจารย์ ดร.นาวิน คงรักษา
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
๑๗. อาจารย์ ดร.บุรินทร์ นรินทร์
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
๑๘. อาจารย์ ดร.สุดจิต หมั่นตะคุ
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
๑๙. อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข
รองอธิการบดี
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค์ ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
๒๑. นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ ไป
๒๒. นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ ไป

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

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

๒
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
๑. อาจารย์ ดร.เกศินี โสขุมา
คณบดีบัณฑิต
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา โชคบรรดาลสุข ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๓. นายสุวัฒน์ แสนทวี
ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตฯ
๔. นางสาวนันท์นภัส มีถาวร
นักตรวจสอบภายใน
๕. นายวุฒิกร ไชยพันธ์
นิติกร
๖. นายบวรรรรจรักษ์ ระเบียบดี
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
๗. นางสาวนุธิดา ลายคล้ายดอก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ ไป
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.
วาระที่ ๑ เรือ่ งแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
ประธานที่ประชุมนาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแสดงความราลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวาย
ความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยกล่าวคาราลึก ดังนี้
ด้วยสานึกพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ข้าพระพุทธเจ้า
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงต่างรู้สึกทุกข์โศกและอาดูรเสียใจเป็นล้นพ้นต่อการเสด็จสวรรคตใน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช นั บ เป็ น วั น ที่ ค วามเศร้ า เข้ า ปกคลุ ม ในจิ ต ใจของ
ปวงข้าพระพุทธเจ้าและประชาชนชาวไทยทุกคน
ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอตั้งจิตปฏิญาณด้วยความสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ จะน้อมนาแนวทางตาม
พระบรมราโชวาท พระราชด ารัส และพระราชด าริ ที ่ไ ด้เ คยพระราชทานไว้เ ป็น เครื ่อ งยึด เหนี ่ย ว ใน
การปฏิบัติงาน และตั้งใจมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและประชาชนสืบไป
ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยการยืนสงบนิ่ง เป็นเวลา ๓ นาที
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี ได้มอบดอกไม้และกล่าวแสดงความยินดีกับ ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในโอกาสที่ได้รับตาแหน่งเลขาธิการคุรุสภา และ ดร.คมศร วงษ์ รั ก ษา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในโอกาสที่ได้รับตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
๑.๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากประธาน
วันนี้ขอทาหน้าที่ประธานที่ประชุมถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. เนื่องจากต้องเดินทางไปพบแพทย์ ถ้าหาก
การประชุมยังไม่เสร็จสิ้นให้ที่ประชุมเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่านใดท่านหนึ่งมาทาหน้าที่ประธาน
ที่ประชุมแทน
ที่ประชุมรับทราบ

๓

๑.๒ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากอธิการบดี
๑) การดาเนินการของมหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ หมู่บ้านจอมบึงอั นเนื่อ งมาจากการสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีดังนี้
(๑) คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ได้ ป ระชุ ม เมื่ อ วั น ที่ ๑๔ ตุ ล าคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เพื่ อก าหนดแนวปฏิ บั ติต่ าง ๆ ของมหาวิทยาลั ยในเรื่ องกิจกรรมต่าง ๆ ที่ มหาวิ ทยาลั ยได้ก าหนดไว้ ล่วงหน้ า
ซึ่งบางกิจกรรมได้แจ้งงด เช่น งานประเพณีปีนเขาเข้าถ้าจอมพล ครั้งที่ ๘ การจัดงานแข่งขันกีฬาภายใน เลื่อนไป
จัดในปี พ.ศ.๒๕๖๐ สาเหตุที่ยังต้องจัดการแข่งขันเนื่องจากจะมีการแข่งขันกีฬา พจนก. ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มภูมิภาคตะวันตกในเดือนกุมภาพันธ์ แต่จะปรับรูปแบบการจัด การแข่งขันกีฬา
โดยจะไม่มีเรื่องของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความบันเทิงทั้งหมด แต่จะมีการแข่งขันกีฬาเพียงอย่างเดียว และงาน
สสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ ๓๒ ได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาประชุม และได้ข้อยุติว่ายังคงมีการจัดกิจกรรม สสส.
จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ ๓๒ ในระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ แต่ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมให้
เหมาะสม ส่วนกิจกรรมที่วางไว้ตลอดทั้งปี คือ กิจกรรมที่แสดงถึงความไว้อาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู มิพ ลอดุล ยเดช และกิจกรรมเทิดพระเกียรติ โดยจะดาเนินการตลอดทั้งปี ซึ่งจะเน้นเรื่ อ งของการ
เทิดพระเกียรติ การน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ โดยจะจัดกิจกรรมที่เรียบง่าย มีค่าใช้จ่ายไม่สูง
(๒) กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการในการถวายความอาลัยในช่วงนี้ คือ เมื่อวันจันทร์ที่
๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ มหาวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมแสดงความไว้อาลัยต่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มาร่วมพิธีบริเวณหน้าอาคารอานวยการ
โดยมีการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และยืนน้อมจิตสานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นเวลา ๙ นาที และจัด
พิธีลงนามแสดงความอาลัยในบริเวณด้านหน้าอาคารอานวยการ และได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถมาลงนาม
ถวายความอาลัย ซึ่งในวันดังกล่าวประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย นาโดยนายเรืองชัย
เนตรปฐมพร และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย
(๓) เมื่อครบการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๗ วัน ในวัน
พุธที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมทาบุญตักบาตรพระสงฆ์ จานวน ๙๙ รูป ถวายเป็น
พระราชกุศล และได้มีนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร ประชาชนมาร่ว มพิธีสงฆ์ และร่ว มใส่บาตร
ประมาณ ๔,๐๐๐ คน
(๔) ในวั น ศุ ก ร์ ที่ ๒๑ ตุ ล าคม พ.ศ.๒๕๕๙ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง และ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยร่วมเป็นเจ้าภาพในการบาเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ ณ
วัดมหาธาตุ โดยทางจังหวัดราชบุรีเป็นเจ้าภาพในการดาเนินการ
(๕) กิจกรรมที่วางแผนจะดาเนินการต่อไปเมื่อครบ ๑๕ วัน ของการสวรรคต คือ ในวันพุธที่
๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ สนามฟุตบอลของมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีจะจัดกิจกรรม
การร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และกิจกรรมดังกล่าวมีความต้องการให้ประชาชน นักศึกษา คณาจารย์
บุคลากร ได้มีส่วนร่วมด้วย และได้วางแผน การจัดกิจกรรมสาคัญๆ ทั้งปีเพื่อให้ทุกคนได้สานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

๔
๒) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้มีหนังสือแจ้งมายังมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๙ ว่าผลการประเมินสานักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในปี พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้
เสนอศูนย์การเรียนรู้ในเมืองให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ประเมินในระดับประเทศ ประจาปี ๒๕๕๙
ได้รับผลการประเมินการเป็นสานักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ในระดับเหรียญทอง
ซึ่งจะเข้ารับรางวัลกับนายกรัฐมนตรี ในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ นี้ ในการประเมินสานักงานสีเขียวที่เป็น
มิตรกับสิ่ งแวดล้ อมนั้ น จะประเมิ นดังนี้ (๑) นโยบาย (๒) โครงสร้ างการทางาน (๓) การประหยั ดพลัง งาน
การประหยัดน้าและไฟฟ้า (๔) การกาจัดขยะ การแยกขยะ (๕) การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
(๖) การให้ความรู้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความยั่งยืน ทางมหาวิทยาลัยจะใช้ศูนย์การเรียนรู้ในเมืองเป็น
ต้นแบบในการขยายผลมายังมหาวิทยาลัยส่วนหลัก
๓) รายงานประจาปีที่เกี่ยวกับกิจการด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง พ.ศ.๒๕๕๖ ได้กาหนดให้โรงเรียนรายงานผลการดาเนินการประจาปีให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
โดย นายสุวัฒน์ แสนทวี ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจะเป็ นผู้นาเสนอ
รายละเอียด
นายสุ วัฒน์ แสนทวี ผู้ อ านวยการโรงเรี ยนสาธิตแห่งมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ หมู่บ้านจอมบึง
นาเสนอรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
ที่ประชุมรับทราบ และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยสรุป ดังนี้
๑) ให้ความสาคัญกับการทาผลคะแนนโอเน็ต
๒) เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มาตรฐาน ที่ ๑ ส่วนที่เป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน ควรให้ความสาคัญกับการฝึกทักษะชีวิต เช่น การเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุ ด้วยการไม่ประมาทของตนเอง
ทักษะการใช้ข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย การรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
๓) การให้นักเรียนมีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ การคิดอย่างมีเหตุผล และการมีทักษะด้านสื่อสาร
๑.๓ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากกรรมการ
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขอถอนเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
จากกรรมการ เรื่อง เปรียบเทียบขอบเขตรายวิชากับ IES2 (มาตรฐานการศึกษาของสภาวิชาชีพบัญชี) ของ
สาขาวิชาการบัญชี
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่
๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

๕
ประธานขอให้ ที่ ป ระชุ ม ตรวจสอบรายงานการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยไม่มีการแก้ไข
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ อาจารย์ ดร.สุ ด จิ ต หมั่ น ตะคุ สื บ เนื่ อ งหน้ า ๑๗ ระเบี ย บวาระที่ ๕.๒.๑ พิ จ ารณา ร่ า ง
งบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่า
ตามที่ได้เสนอให้ฝ่ายบริหารจัดสรรงบประมาณเพิ่มให้กับสาขาวิชา เนื่องจากงบประมาณที่จัดสรรให้มีจานวนไม่
มาก และไม่เพียงพอในการพัฒนานักศึกษา ถึงแม้ว่าสภามหาวิทยาลัยจะมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงิน
รายได้ไปแล้ว ขอให้มหาวิทยาลัยมีมาตรการให้ความช่วยเหลือเรื่องการเพิ่มคุณภาพผู้เรียน ดาเนินการเรื่องสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่ า ง ๆ ในการเรี ย นเพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาใช้ ชี วิ ต อยู่ ใ นมหาวิ ท ยาลั ย ได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้ด้วย ไม่ต้องรอจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
มติที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาดาเนินการ โดยจะต้อง
มีผ ลการประเมินการจัดกิจกรรมต่า ง ๆ มาแสดงให้ เ ห็นถึงความส าเร็ จและความจาเป็ นของการขออนุมั ติ
งบประมาณเพิ่มเติม
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วง
๔.๑ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วงจากสภาวิชาการ
๔.๑.๑ พิจารณาอนุมัติปริญญาภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชี้แจง
รายละเอียดว่า ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีนักศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จานวน ๗ คน
ระดับประกาศนียบัตรบัณ ฑิต จานวน ๑๑๗ คน และระดับปริญ ญาตรี จานวน ๒๗ คน ซึ่งคณะกรรมการ
ประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และผ่านความเห็นชอบ
จากสภาวิช าการในการประชุม ครั ้ง ที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อ วัน ที่ ๑๔ ตุล าคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึ งเสนอให้ สภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมและ
เอกสารแยกเล่ม)
มติที่ป ระชุม อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญ ญัติมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ อ นุ มั ติ ใ ห้ ป ริ ญ ญาแก่ ผู้ สาเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท
จานวน ๗ คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จานวน ๑๑๗ คน และระดับปริญญาตรี จานวน ๒๗ คน ทั้งนี้ตั้งแต่
วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีข้อเสนอแนะให้บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบการเขียน abstract ให้ถูกต้อง

๖

๔.๑.๒ พิจารณาการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๘) ตามข้ อ สั ง เกตของสานั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา โชคบรรดาลสุข ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ชี้แจงรายละเอียดว่า สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๖ (๔) /๘๓๔๕ ลงวันที่ ๒๘
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ส่งคืนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรั บปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๘) เพื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตของสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ในเรื่องการกาหนดคุณวุฒิอาจารย์ประจาหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๒ ซึง่ กาหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมของคณาจารย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดังนี้ ๑) มีรายวิชาที่ได้ศึกษามาทั้งระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ที่เกี่ยวข้อง
กับสาขาวิชาด้านธุรกิจไม่ต่ากว่า ๓๐ หน่วยกิต และสาขาทางด้านคอมพิวเตอร์ไม่ต่ากว่า ๓๐ หน่วยกิต หรือ
๒) มีรายวิชาที่ได้ศึกษามาทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่เกี่ยวข้องกับสาขาทางด้านคอมพิวเตอร์ไม่ต่า
กว่า ๓๐ หน่ว ยกิต และมีประสบการณ์ในการทางานสายอาชีพคอมพิวเตอร์ในองค์กรธุรกิจอย่างน้อย ๕ ปี
สาขาวิชาจึงได้ดาเนินการทบทวนและปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจาหลั กสูตร โดยมีการจัด เรีย งลาดับ ใหม่
พร้อ มคาชี้แ จงเรื่อ งการปรับ ปรุง แก้ไ ขตามข้อ สัง เกตของคณะกรรมการการอุด มศึก ษา โดยได้ผ่านความ
เห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม )
ที่ประชุมได้มีการอภิปรายทาความเข้าใจการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจาหลักสูตรตาม
ข้อสังเกตของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งสรุปได้ว่า สาขาวิชาได้มีการดาเนินการ ๒ ประการ คือ
๑) ปรับปรุงโดยการจัดเรียงลาดับอาจารย์ประจาหลักสูตรใหม่ โดยนาลาดับที่ ๕
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา โชคบันดาลสุข และลาดับที่ ๔ อาจารย์ ดร.พนารัตน์ แสงวิจิตร จากอาจารย์
ประจาหลักสูตรเดิม (ก่อนปรับปรุง) ซึ่งไม่ได้อยู่ในข้อสังเกตของคณะกรรมการการอุดมศึกษามาเป็นอาจารย์
ประจาหลักสูตรลาดับที่ ๑ และลาดับที่ ๒ ตามลาดับ ของฉบับปรับปรุงแก้ไข
๒) ปรับปรุงโดยการนาอาจารย์ลาดับที่ ๑ – ๓ ของอาจารย์ประจาหลักสูตรชุดเดิม
(ก่อนปรับปรุง) ซึ่งอยู่ในข้อสังเกตของคณะกรรมการการอุดมศึกษา มาอยู่ในช่วงลาดับที่ ๓ – ๕ ของฉบับปรับปรุง
แก้ ไข โดยมี การชี้ แจงเพิ่ มเติ มประสบการณ์ ในองค์ กรธุ ร กิ จของทั้ ง ๓ ท่ าน เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๒ กรณีสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ข้อ ๒
มติ ที่ ป ระชุ ม อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) และ (๗) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๘) ตามข้ อ สั ง เกตของ
สานั ก งานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๗

๔.๑.๓ พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบั ณฑิต สาขาวิชาเคมี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชี้แจง
รายละเอี ยดว่ า สาขาวิ ช าเคมีขอเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ป ระจาหลั ก สู ตรวิทยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าเคมี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) จากนางสาวธิปวลี ศิระวรบุตร เนื่องจากลาออก เป็น นางสาววิชยา ไตรบุญ
โดยปรับลาดับให้สอดคล้องกับเกณฑ์ที่กาหนด และได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่
๘/๒๕๕๙ เมื่ อ วั น ที่ ๑๔ ตุ ล าคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว จึ ง เสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณา
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติ ที่ ป ระชุ ม อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) และ (๗) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)
๔.๑.๔ พิ จ ารณาการเปลี่ย นแปลงอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สูต รครุ ศ าสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชี้แจง
รายละเอี ยดว่ า สาขาวิ ชาคณิ ตศาสตร์ ขอเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ ประจ าหลั กสู ตรครุ ศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ช า
คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) จากนางสาวสุภลักษณ์ ระงับภัย เนื่องจากลาออก เป็น นางสาว
สุรีรัตน์ อนุเพ็ญ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิ ทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม)
มติ ที่ ป ระชุ ม อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) และ (๗) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)
๔.๑.๕ พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชี้แจง
รายละเอียดว่า สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๘) จากนายนาวิน คงรักษา นายจิ รากร เฉลิมดิษฐ และ
นางสาวชนัญชิดา จันทร์ผึ้งสุข เนื่องจากจะไปเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรใหม่ เป็น นายอดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า
นางสาววริยา เย็นเปิง และนายกาญจน์ นาลาด โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่

๘
๘/๒๕๕๙ เมื่ อ วั น ที่ ๑๔ ตุ ล าคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว จึ ง เสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณา
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) และ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)
วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากอธิการบดี
๕.๑.๑ พิจารณามอบอานาจการดาเนินคดีปกครองคดีหมายเลขดาที่ บ. ๒๔/๒๕๕๙
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดี มอบให้ อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น
ชี้แจงรายละเอียดว่า ศาลปกครองเพชรบุรี ได้มีคาสั่งเรียกให้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ทาคาให้การ
ในคดีปกครองคดีหมายเลขดาที่ บ. ๒๔/๒๕๕๙ ระหว่าง นายถาวร เส้งเอียด ผู้ฟ้องคดี กับ สภามหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง ผู้ ถู ก ฟ้ อ งคดี ที่ ๑ โดยศาลให้ ผู้ ถู ก ฟ้ อ งคดี จั ด ท าค าให้ ก ารแก้ ค าฟ้ อ งพร้อ มด้ว ย
พยานหลักฐานยื่นต่อศาลภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคาสั่งนี้ (รับคาสั่งวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)
โดยผู้ฟ้องคดีได้ขอให้ศาลพิพากษา หรือมีคาสั่งเพิกถอนผลการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี
เพื่อ ให้การดาเนินคดีปกครองเป็นไปด้ว ยความเรียบร้อ ยและเกิดความคล่อ งตัวในการประสานงานคดีแทน
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณามอบอานาจให้บุคคลเป็นผูร้ ับมอบอานาจ
แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึงในการดาเนินคดีดังกล่ าว (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิท ยาลัย มีม ติม อบอานาจให้ นายวินัย ชุ ่ม ชื ่น เป็น ผู ้ดาเนิน การแทน
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงในการดาเนินคดีปกครองคดีหมายเลขดาที่ บ.๒๔/๒๕๕๙ และให้มี
อานาจในการมอบอานาจช่วงให้พนักงานอัยการและผู้ประสานคดีไปดาเนินคดีแทนจนกว่าคดีจะถึงที่สุด

๕.๑.๒ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ผู้ทรงคุณวุฒิจาก
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยแทนตาแหน่งที่ว่าง
อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึงได้มีคาสั่งที่ ๘/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.)

๙
ฉบับลงวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การอุทธรณ์
การร้องทุกข์ และการแก้ไขคาสั่งลงโทษ พ.ศ. ๒๕๕๖
ต่ อ มาอาจารย์ ดร.สุ ริ ย ะ ชมศรี เ มฆ กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากบุ ค คลภายนอ ก
มหาวิทยาลัยด้านการบริหารงานบุคคล ตามข้อ ๖ (๒) ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
เมื่ อ วั น ที่ ๗ ตุ ล าคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึง ท าให้พ้ น จากตาแหน่ งก่ อ นครบวาระ ตามข้ อ ๗ (๒) แห่ งข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ และการแก้ไขคาสั่งลงโทษ พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น
ข้อ ๖ วรรคแรก กาหนดว่า “ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ประจามหาวิทยาลัย เรียกโดยย่อว่า ก.อ.ม. ประกอบด้วย
(๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จานวนสี่คน จากผู้มี
ประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล จานวนหนึ่งคน...”
ข้อ ๖ วรรคสาม กาหนดว่า “ให้ส ภามหาวิทยาลัย แต่งตั้งกรรมการสรรหากรรมการ
ตาม ๖(๒) จากบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสม”
ข้อ ๗ วรรคสาม กาหนดว่า “ในกรณีกรรมการ ก.อ.ม. พ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระให้
มหาวิทยาลัยดาเนินการเสนอชื่อบุคคลให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งแทนตาแหน่งที่ว่างภายใน ๖๐ วัน...”
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจึงนาเสนอให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหากรรมการผู้ท รงคุณ วุฒิจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ด้านการบริหารงานบุค คล ตามข้อ ๖ (๒)
เพื่อดาเนินการสรรหากรรมการแทนตาแหน่งที่ว่าง (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม )
มติที่ป ระชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๓) และ (๑๔) แห่งพระราชบัญ ญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๖ วรรคสามแห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย
การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ และการแก้ไขคาสั่งลงโทษ พ.ศ. ๒๕๕๖ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหากรรมการอุ ทธรณ์ และร้ องทุ กข์ เพื่ อด าเนิ นการสรรหากรรมการอุ ท ธรณ์ แ ละร้ อ งทุ ก ข์
ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยแทนตาแหน่งที่ว่าง ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.

ดร.ชลทิตย์
อาจารย์ ดร.วินัย
อาจารย์ ดร.เชิดชัย
ผศ.ดร.ชาญชัย

เอี่ยมสาอางค์
ชุ่มชื่น
ธุระแพง
ยมดิษฐ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ
กรรมการ
๕. อาจารย์ ดร.บุรินทร์ นรินทร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ประจา กรรมการ
๕.๑.๓ พิจารณาผลการประเมิ นคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะ วิทยาลัย
สถาบัน สานัก กอง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดี ชี้แจงรายละเอียดว่า การตรวจ
ประเมิ น คุ ณ ภาพการศึก ษาภายใน มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้า นจอมบึ ง ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๘ ตามเกณฑ์

๑๐
มาตรฐานสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงต้องได้รับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/หน่ว ยงานเทียบเท่า คณะ กอง และระดับ
มหาวิทยาลัย นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึงได้ ดาเนินการให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ดังนี้
๑) ระดับหลักสูตร ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างวันที่ ๒๗
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา จานวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย จานวน ๑ คน รวมเป็น ๓ คน ต่อ ๑ หลักสูตร
๒) ระดั บ คณะ ได้ รั บ การตรวจประเมิน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระหว่า งวั น ที่ ๒๒
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอก จานวน ๔ คน และผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย จานวน ๑ คน รวมเป็น ๕ คน โดยทั้ง ๕ คณะของ
มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ หมู่บ้านจอมบึง ได้รั บ การตรวจประเมินคุ ณ ภาพการศึกษาภายในจากคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดียวกันทั้งหมด
๓) ระดับมหาวิทยาลัย ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่ างวันที่
๒๒ – ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีผู้ทรงคุณ วุฒิในการตรวจประเมินคุณ ภาพการศึกษาจากภายนอก
จานวน ๕ คน
บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะ
และระดับมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้
๑) ระดับหลักสูตร
(๑) คณะครุศาสตร์ มีหลักสูตรทั้งหมด จานวน ๑๐ หลักสูตร ผ่านเกณฑ์การตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จานวน ๙ หลักสูตร ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน จานวน ๑ หลักสูตร ดังนี้
ชื่อหลักสูตร
๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๓ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
และคอมพิวเตอร์ศึกษา
๔ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
๕ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
๖ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
๗ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัย
และประเมินผลการศึกษา
๘ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
๙ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ผลรวมค่าคะแนน

ระดับที่ได้

ได้คะแนน ๓.๔๐
ได้คะแนน ๓.๒๗

ระดับดี
ระดับดี

ได้คะแนน ๓.๒๒
ได้คะแนน ๓.๓๑
ได้คะแนน ๓.๔๘
ได้คะแนน ๓.๓๑

ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี

ได้คะแนน ๓.๒๘
ได้คะแนน ๓.๔๐
ได้คะแนน ๓.๒๑

ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี

๑๑
ชื่อหลักสูตร

ผลรวมค่าคะแนน

ระดับที่ได้

หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์
๑๐ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ศักยภาพไม่ครบตามเกณฑ์
ในฐานะภาษาต่างประเทศ
ในข้อ ๑.๑
(๒) คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีหลั กสู ตรทั้งหมด จานวน ๑๓ หลั กสูตร ทุก
หลักสูตรผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้
ชื่อหลักสูตร
ผลรวมค่าคะแนน ระดับที่ได้
๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ได้คะแนน ๓.๒๘
ระดับดี
๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ได้คะแนน ๓.๓๒
ระดับดี
๓ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ได้คะแนน ๓.๐๓
ระดับดี
๔ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
ได้คะแนน ๓.๐๘
ระดับดี
๕ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
ได้คะแนน ๒.๙๕ ระดับปานกลาง
๖ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้คะแนน ๒.๘๘ ระดับปานกลาง
๗ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร ได้คะแนน ๓.๒๑
ระดับดี
๘ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้คะแนน ๓.๑๙
ระดับดี
๙ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผลิต ได้คะแนน ๒.๗๘ ระดับปานกลาง
๑๐ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
ได้คะแนน ๒.๘๗ ระดับปานกลาง
๑๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา
ได้คะแนน ๓.๕๘
ระดับดี
๑๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ได้คะแนน ๒.๖๒ ระดับปานกลาง
๑๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ได้คะแนน ๓.๔๔
ระดับดี
(๓) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีหลักสูตรทั้งหมด จานวน ๑๑ หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี มีจานวน ๙ หลักสูตร ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกหลักสูตร
ระดับ ปริญ ญาโท มีจ านวน ๒ หลัก สูต ร ไม่ผ ่า นเกณฑ์ก ารตรวจประเมิน คุณ ภาพการศึก ษาภายในทั ้ง
๒ หลักสูตร ดังนี้

ชื่อหลักสูตร
๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

ผลรวมค่าคะแนน

ระดับที่ได้

ได้คะแนน ๓.๒๒
ได้คะแนน ๓.๓๗

ระดับดี
ระดับดี

๑๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์
๑๐ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการ
พัฒนา
๑๑ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์

ได้คะแนน ๒.๘๐ ระดับปานกลาง
ได้คะแนน ๓.๐๖
ระดับดี
ได้คะแนน ๓.๑๑
ระดับดี
ได้คะแนน ๓.๓๔
ระดับดี
ได้คะแนน ๓.๓๒
ระดับดี
ได้คะแนน ๓.๐๓
ระดับดี
ได้คะแนน ๓.๒๑
ระดับดี
ผลรวมค่าคะแนน

ระดับที่ได้

ศักยภาพของคณะกรรมการประจา
หลักสูตรไม่ครบ
ศักยภาพของคณะกรรมการประจา
หลักสูตรไม่ครบ

(๔) คณะวิทยาการจัดการ มีหลักสูตรทั้งหมด จานวน ๗ หลักสูตร ระดับปริญญาตรี
มีจานวน ๖ หลัก สูต ร ระดับ ปริญ ญาโท มีจานวน ๑ หลัก สูตร ทุกหลัก สูตรผ่า นเกณฑ์ก ารตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้
ชื่อหลักสูตร
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

ผลรวมค่าคะแนน
ได้คะแนน ๓.๒๐
ได้คะแนน ๓.๓๒
ได้คะแนน ๓.๗๙
ได้คะแนน ๓.๔๑
ได้คะแนน ๓.๓๘
ได้คะแนน ๓.๓๕
ได้คะแนน ๓.๑๐

ระดับที่ได้
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี

(๕) วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มีหลักสูตรทั้งหมด จานวน ๓
หลักสูตร ทุกหลักสูตรผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้
ชื่อหลักสูตร

ผลรวมค่าคะแนน

๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา ได้คะแนน ๓.๓๑

ระดับที่ได้
ระดับดี

๑๓
๒ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ได้คะแนน ๒.๙๑
๓ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้คะแนน ๓.๔๓
๒) ระดับคณะ
- คณะครุศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

๓) ระดับหน่วยงานสนับสนุน
สถาบัน สานัก กอง
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สานักงานอธิการบดี
สานักศิลปะและวัฒนธรรม
บัณฑิตวิทยาลัย
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กองพัฒนานักศึกษา
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ระดับปานกลาง
ระดับดี

ได้คะแนน ๓.๕๗ อยู่ในระดับดี
ได้คะแนน ๔.๒๔ อยู่ในระดับดี
ได้คะแนน ๓.๗๘ อยู่ในระดับดี
ได้คะแนน ๔.๔๐ อยู่ในระดับดี
ได้คะแนน ๓.๗๐ อยู่ในระดับดี

ผลรวมค่าคะแนน
ได้คะแนน ๕.๐๐
ได้คะแนน ๔.๙๑
ได้คะแนน ๔.๘๙
ได้คะแนน ๔.๘๗
ได้คะแนน ๔.๘๒
ได้คะแนน ๔.๘๐
ได้คะแนน ๔.๗๙

ระดับที่ได้
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก

๔) ระดับสถาบัน ได้คะแนนเฉลี่ย ๔.๑๖ อยู่ในระดับดี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต
ได้คะแนนเฉลี่ย ๓.๕๗
องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย
ได้คะแนนเฉลี่ย ๔.๔๒
องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ
ได้คะแนนเฉลี่ย ๕.๐๐
องค์ประกอบที่ ๔ การทาบุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้คะแนนเฉลี่ย ๕.๐๐
องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ
ได้คะแนนเฉลี่ย ๔.๓๑
องค์ประกอบที่ ๖ มหาวิทยาลัยยั่งยืน
ได้คะแนนเฉลี่ย ๕.๐๐
มติ ที่ ป ระชุ ม อาศัย อ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) และ (๑๕) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติรับทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร คณะ วิทยาลัย สถาบัน สานัก กอง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดย
ให้ทุกหลักสูตรและทุกคณะไปวิเคราะห์หาจุดอ่อนและสาเหตุ พร้อมทั้งหาแนวทางการแก้ไขให้ตรงกับสาเหตุ และ
นาเสนอสภามหาวิทยาลัย

๑๔
๕.๑.๔ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการแทนตาแหน่งที่ว่าง
อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชี้แจง
รายละเอียดว่าตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีคาสั่งที่ ๐๗/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งสภาวิชาการ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น เนื่องจาก ดร.สุริยะ ชมศรีเมฆ ได้ลาออก ตั้งแต่วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.รวิวงศ์ ศรีทองรุ่ง ได้ลาออก ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ อาศัยอานาจตามความในข้อ
๑๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๘ กาหนดว่า “ในกรณีที่
กรรมการสภาวิชาการพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระให้ดาเนินการสรรหาและแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งกรรมการ
สภาวิชาการแล้วแต่ กรณีแทน โดยนาความในข้อ ๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่วาระของกรรมการสภา
วิช าการที่พ้ นจากตาแหน่งนั้นจะเหลื อ อยู่น้อ ยกว่าเก้าสิ บวัน ” จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลั ยเพื่ อ พิจารณา
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม )
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ.
๒๕๔๘ สภามหาวิ ท ยาลั ย มี ม ติ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิ ช าการแทนต าแหน่ ง ที่ ว่ า ง
ประกอบด้วย
๑) นายประพันธ์ มนทการติวงศ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน
๒) ผศ.ดร.โสภณ พวงสุวรรณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๓) ดร.กฤษณา เชยพันธ์
๔) ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์
๕) อาจารย์ ดร.นาวิน คงรักษา
๖) นายพูนชัย คทาวัชรกุล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร
ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจา
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี ประธานในที่ประชุม ขอหยุดทาหน้าที่ประธานที่ประชุมเนื่องจากต้อง
ไปพบแพทย์ และตามข้ อ ๗ แห่ง ข้ อ บัง คั บมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึง ว่ าด้ ว ย การประชุ ม สภา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ประชุมมีมติเลือก ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานในที่ประชุม
๕.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณ ติดตาม และประเมินผลการ
ใช้งบประมาณ
๕.๒.๑ พิจารณา ร่าง งบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ของบัณฑิตวิทยาลัย
อาจารย์ ดร.เกศินี โสขุมา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ชี้แจงรายละเอียดว่า บัณฑิตวิทยาลัย
ได้จัดทางบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรร

๑๕
งบประมาณ โดยประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จานวน ๑๒,๘๒๑,๓๐๐ บาท เมื่อกันเงินไว้
ที่คลัง ร้อยละ ๒๐ ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย การบริหารการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๘ จานวน ๒,๕๖๔,๓๐๐ บาท แล้ว
บัณฑิตวิทยาลัยจะมีเงินได้จากการประมาณการเพื่อจัดทางบประมาณรายจ่าย จานวน ๑๐,๒๕๗,๐๐๐ บาท
จาแนกเป็น
- แผนงานบุคลากร
จานวน ๖,๔๐๓,๙๐๐ บาท
- แผนงานพื้นฐาน
จานวน ๒,๔๘๘,๑๐๐ บาท
- แผนงานยุทธศาสตร์
จานวน ๑,๓๖๕,๐๐๐ บาท
โดยได้รับ ความเห็น ชอบจากคณะกรรมการบริห ารมหาวิท ยาลัย ในการประชุม ครั้ง ที่
๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เรียบร้ อยแล้ ว และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกลั่น กรองงบประมาณ ติดตาม และประเมินผลการใช้ง บประมาณในการประชุม ครั้ง ที่ ๔
(๒๔)/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๑๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การบริหารการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๘
สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของบัณฑิต
วิทยาลัย จานวน ๑๐,๒๕๗,๐๐๐ บาท
๕.๒.๒ พิจารณา ร่าง งบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี
อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชี้แจง
รายละเอียดว่า โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ได้จัดทางบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารจั ด สรรงบประมาณ โดยได้ ป ระมาณการรายรั บ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จานวน ๑๕,๗๓๓,๐๐๐ บาท เมื่อกันเงินไว้ที่คลัง ร้อยละ ๒๐ ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย
การบริหารการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๘ จานวน ๓,๑๔๖,๖๐๐ บาท แล้ว โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับ
ปริ ญ ญาตรี จะมี เ งินได้จ ากการประมาณการเพื่ อ จัดทางบประมาณรายจ่าย จ านวน ๑๒,๕๘๖,๔๐๐ บาท
จาแนกเป็น
- แผนงานบุคลากร
จานวน ๑๐,๒๔๘,๔๕๐ บาท
- แผนงานพื้นฐาน
จานวน ๑,๓๗๖,๙๕๐ บาท
- แผนงานยุทธศาสตร์
จานวน ๙๖๑,๐๐๐ บาท
โดยได้ รั บ ความเห็ น ชอบ (ร่ า ง) งบประมาณรายจ่ า ยเงิ น รายได้ ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ จากคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลั ยในการประชุม ครั้ งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณ ติดตาม

๑๖
และประเมินผลการใช้งบประมาณ ในการประชุม ครั้งที่ ๔(๒๔)/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๑๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การบริหารการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๘
สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการ
จัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี จานวน ๑๒,๕๘๖,๔๐๐ บาท
๕.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการกาหนดเงินเดือนเริ่มต้น
๕.๓.๑ พิจารณาเงินเดือนเริ่มต้นของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ลิขิตยิ่งวรา และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์เบญจา ลิขิตยิ่งวรา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกาหนด
เงินเดือนเริ่มต้น ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีคาสั่งที่ ๑๕/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
กาหนดเงินเดือนเริ่มต้น ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อกาหนดเงินเดือนเริ่มต้นของผู้บริหารที่มิได้เป็น
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในกรณีของผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ลิขิตยิ่งวรา คณบดีคณะครุศาสตร์
และผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจา ลิขิตยิ่งวรา ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม นั้น คณะกรรมการกาหนด
เงินเดือนเริ่มต้นได้ประชุมเมือ่ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อพิจารณากาหนดอัตราเงินเดือนเริ่มต้นดังกล่าว
บัดนี้คณะกรรมการกาหนดเงินเดือนเริ่มต้นได้ดาเนินการพิจารณาเสร็จเรียบร้อ ยแล้ว
จึงนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอัตราเงินเดือนเริ่มต้นของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ลิขิตยิ่งวรา
คณบดีคณะครุศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจา ลิขิตยิ่งวรา ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนะธรรม
ในอัตราเดือนละ ๒๖,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ข้อ ๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยเงินเดือนของผู้ดารง
ตาแหน่งบริหารที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ
อัตราเงินเดือนเริ่มต้นของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ลิขิตยิ่งวรา คณบดีคณะครุศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์
เบญจา ลิขิตยิ่งวรา ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม ตามที่เสนอโดยคณะกรรมการกาหนดเงินเดือน
เริ่มต้น ในอัตราเดือนละ จานวน ๒๖,๐๐๐ บาท
วาระที่ ๖ เรือ่ งอื่น ๆ
กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ ตรงกับวันพฤหัสบดีที่
๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงแรมสวนดุสิต เพลส กรุงเทพมหานคร
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค์

ผู้จดบันทึกและตรวจรายงาน
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อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข
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