๑
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี อาคารอานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รายนามผู้เข้าประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทาหน้าที่
แทนนายกสภามหาวิทยาลัย
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
อธิการบดี
๓. ดร.กาพล วันทา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. นายประพันธ์ มนทการติวงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. นายเรืองชัย เนตรปฐมพร
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์
กรรมการจากผู้บริหาร
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ กรรมการจากผู้บริหาร
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาพร โพคัยสวรรค์
กรรมการจากผู้บริหาร
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม
กรรมการจากผู้บริหาร
๑๓. อาจารย์ ดร.สุดจิต หมั่นตะคุ
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
๑๔. อาจารย์สุพัตรา จันทร์ศิริโพธา
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
๑๕. อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข
รองอธิการบดี
๑๖. นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๑๗. นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๑๘. นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์
นิติกร
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
๑. อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิสา โพธิ์พรม
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจารณ์ สงกรานต์
๔. อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง
๕. นายพูนชัย คทาวัชรกุล
๖. อาจารย์ ดร.พรศักดิ์ สุจริตรักษ์

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

รองอธิการบดี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
อาจารย์ประจาคณะครุศาสตร์

๒
๗. อาจารย์กันตา นิ่มทัศนศิริ
๘. อาจารย์ปัญจรัศมิ์ สามนเสน
๙. นายธนกฤต พงษ์ประวัติ
๑๐. นายพูนชัย คทาวัชรกุล
๑๑. อาจารย์สาราญ สุขแสวง

อาจารย์ประจาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ
อาจารย์ประจาคณะวิทยาการจัดการ
นิติกร
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
อาจารย์ประจาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากประธาน
๑) ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ไม่สามารถมาเป็นประธานการประชุมได้ เนื่องจากต้องเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก ณ โรงพยาบาลวัดไร่ขิง
และแพทย์ใ ห้พักรักษาดูแ ลดวงตา ซึ่งที่ประชุม สภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
จึงต้องเลือกกรรมการท่านหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม และที่ประชุมได้เลือก นายประพันธ์ มนทการติวงศ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุม จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
๒) เนื่ อ งจากได้ รั บ มอบหมายให้ เ ป็ น ผู้ ป ระสานงานในการน าคณะอดี ต ผู้ บ ริ ห ารของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออก ได้แก่ มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถัมภ์ มหาวิทยาลั ยราชภั ฏอยุ ธยา มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึง
ขอเลื่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัยจากวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
๓) เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
ได้มีหนังสือเชิญนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง เพื่อประชุมและหารือเรื่องของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไร เนื่องจากติดภารกิจนาคณะอดีตผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏไปศึกษาดูงาน
จึงได้มอบอธิการบดี และให้เชิญผู้เกี่ยวร่วมรับฟัง
สาหรับการปฏิรูปการศึกษาเป็นภารกิจหนึ่งของรัฐบาล หลังจากเข้ามาบริหารประเทศ
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ก็จะจัดการปฏิรูปในทุกเรื่อง รวมทั้งเรื่องของการปฏิรูปการศึกษา
โดยรัฐบาลได้แต่งตั้งสภาปฏิรูป และสภานิติบัญญัติ และสภาปฏิรูปได้มีบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จานวน ๓ ท่าน คือ อธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นกรรมการ
อยู่ด้วย ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏควรคิดเรื่องทิศทางในอนาคตของตนเอง ซึ่งถ้าคิดได้ในช่วงนี้มีโอกาส
ที่จะเป็นไปได้ ขอให้อธิการบดีรายงานผลการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เมื่อวันที่ ๒๙
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

๓
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ชั ย ฤทธิ์ ศิ ล าเดช อธิ ก ารบดี รายงานว่ า เมื่ อ วั น ที่ ๒๙
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ อธิการบดีและนายพีระ พนาสุภณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ฐานะตั ว แทนสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม กั บ อธิ ก ารบดี แ ละนายกสภามหาวิ ท ยาลั ย หรื อ ผู้ แทน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง ๔๐ แห่ง โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และ
เป็ นนายกสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏ สงขลา เป็นประธานที่ประชุม ซึ่ งการประชุมได้มีการระดมความคิ ด
เกี่ยวกับ การปฏิบัติหน้ าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏตามมาตรา ๗ แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ยราชภัฏ
พ.ศ.๒๕๔๗ ที่ผ่านมาและในอนาคต และที่ประชุมได้เสนอให้มีการยกร่างแก้ไขพระราชบัญญัติ และจัดทา
พระราชกฤษฎีกาให้สอดคล้องเป็นการเฉพาะของแต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๒ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากอธิการบดี
๑) เมื่อวัน ที่ ๒๐ – ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึ ง
โดยอธิการบดี รองอธิการบดีฝุายวิชาการ รองอธิการบดีฝุายวิจัย ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ
นั ก วิจั ย มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ านจอมบึ งได้ไ ปร่ว มงานการประชุ ม วิช าการระดั บชาติ และนานาชาติ
“ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๓” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ผลการเข้าร่วมงานมี ดังนี้
๑.๑) นักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้รับรางวัล ดังนี้
(๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัจจา ไกรศรรัตน์ ได้รับรางวัลการนาเสนอผลงานวิจัยดีเด่น
ภาคบรรยาย ลาดับที่ ๑ กลุ่มเรื่ อง ๖ การจัดการโลจิส ติกส์ และการท่องเที่ยว โดยนาเสนอผลงานวิจัย
เรื่อง แนวทางการใช้วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี เป็นฐานในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
(๒) อาจารย์ณัฐวดี สว่างงาม และนายศุภฤกษ์ สายแก้ว ได้รับรางวัลการนาเสนอ
ผลงานวิจัยดีเด่นภาคบรรยาย ลาดับที่ ๒ กลุ่มเรื่อง ๔ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาเสนอผลงานวิจัย
เรื่อง การสารวจข้อมูลพื้นฐานเพื่อการสื่อสารผ่านแผนที่เดินดิน ตาบลยางหัก อาเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
(๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรียา โชติกลาง ได้รับรางวัลการนาเสนอผลงานวิจัย
ดีเด่นภาคบรรยาย ลาดับที่ ๓ กลุ่มเรื่อง ๔ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาเสนอผลงานวิจัย เรื่อง วิถีชีวิต
ของผู้ประกอบการพ่อค้าเร่ตลาดนัดจังหวัดราชบุรี
(๔) อาจารย์วิลัยพร ไชยสิทธิ์ ได้รับรางวัลการนาเสนอผลงานวิจัยดีเด่นภาคบรรยาย
ลาดับที่ ๔ กลุ่มเรื่อง ๒ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นาเสนอผลงานวิจัย เรื่อง รูปแบบของระบบจัดการ
แอพพลิเคชั่นแบบฝึกทักษะบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์สาหรับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
(๕) อาจารย์ยุพา สะรุโณ ได้รับรางวัลการนาเสนอผลงานวิจัยดีเด่นภาคบรรยาย
ลาดับที่ ๔ กลุ่มเรื่อง ๔ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาเสนอผลงานวิจั ย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดทา
บัญชีครัวเรือน กรณีศึกษาหมู่บ้านทุ่งน้อย ตาบลหินกอง อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

๔

๑.๒) อธิการบดีเป็นตัวแทนร่วมลงนามความร่วมมือกับสานักงานกองทุนวิจัยแห่งชาติ
(สกว.) เพื่อพัฒนานักวิจัย และระบบการบริหารงานวิจัยของราชภัฏในลักษณะการร่วมทุนภายใต้ชื่อ “กองทุน
วิจัยมรภ.-สกว.”
๒) คะแนนผลการประเมิ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ (เฉพาะมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ )
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ ๔.๔๖๘๑ คะแนน อยู่ลาดับที่ ๕ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และสาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ได้ ๔.๕๒๔๒ คะแนน
๓) เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
มูลนิธิพลเอกมังกร พรหมโยธี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ซึ่งได้รับการถ่ายโอน
มาดูแล และแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เพื่อดาเนินการ ที่ประชุมได้มีการรายงานงบการเงิน และหารือ ร่าง
ระเบียบและข้อบังคับเดิม เพื่อพิจารณาปรับปรุงใหม่ให้สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย และตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งมูลนิธิ
๔) เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ อธิการบดี รองอธิการบดีฝุายวิจัย และผู้อานวยการ
สถาบันวิจัย และพัฒนา ได้รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๕ ในวันสหวิทยาการ ประจาปี ๒๕๕๘ เรื่อง สหวิทยาการเพื่อ
การวิจัยและพัฒนาที่ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส
ฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ได้ล งนามความร่วมมือการพัฒนาระบบการวิจัย
ด้านการท่องเที่ยวภูมิภาคตะวันตก ระหว่างคณะกรรมการเครือข่ายสหวิทยาการ สานักงานราชบัณฑิตยสภา
กับหน่วยงาน และองค์กรในภูมิภาคตะวันตก
๕) มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง ได้ รั บ มอบหมายจากที่ ป ระชุ ม อธิ ก ารบดี
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กลุ่ ม ภู มิ ภ าคตะวั น ตก ให้ เ ป็ น เจ้ า ภาพประสานงานและด าเนิ น การจั ด การประชุ ม
อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กลุ่ ม ภู มิ ภ าคตะวั น ตก ประกอบด้ ว ย มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โดยกาหนดจัดประชุม ครั้งที่ 1/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง
๖) ในระหว่างวันที่ ๘ – ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ อธิการบดี และประธานหลักสูตร
สาขาวิชาครุ ศาสตรบัณฑิต ภาษาจี น และศิล ปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน จะเดินทางไปทาความร่วมมือ
ด้านการศึกษากับ Guangxi Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน และติดตามความก้าวหน้าการทา
ความร่วมมือในการส่งนักศึกษาไทยไปเรียนที่ Guizhou University of Finance and Economic สาธารณรัฐ
ประชาชนจี น ตามโครงการหลั กสู ตร ๒ ปริญญา ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ให้ ความ
เห็นชอบแล้ว

๕
๗) ในระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ อธิการบดีจะเข้าร่วมประชุมวิชาการ
นานาชาติ “2015 International Sustainable Campus Network Conference” ณ University of
Hong Kong ภายใต้กรอบการศึกษาความยั่งยืน (Sustainable)
(๑) อาคารสิ่งแวดล้อมที่เน้นการประหยัดพลังงาน
(๒) การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว และการใช้พื้นที่ทางกายภาพ
(๓) การวิจัยแบบมีส่วนร่วมกับสังคม และการบูรณาการ Sustainable ไว้ในหลักสูตร
ที่ประชุมรับทราบ
ดร.กาพล วันทา ให้ข้อคิดเห็นว่า โดยพื้นฐานหลักการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ คือ การผลิตครู
แต่ปัจจุบันหลักการได้เปลี่ยนไป สาหรับช่วงการเปลี่ยนแปลงนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงควรหา
จุดเด่นของมหาวิทยาลัยเพื่อเน้นไปทางเดียว หากการผลิตครูเป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัยก็เป็นโอกาสที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจะเป็นแหล่งผลิตครูที่มีชื่อเสียง เป็นสถาบันที่ผลิตครูโดยตรง หรื อเป็น
แหล่งผลิตครูมืออาชีพของประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถ ร่าง กฎหมายของตนเองที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อ
นาเสนอรัฐบาลได้ และมหาวิทยาลัยควรแต่งตั้งคณะทางานเพื่อระดมความคิดเห็น ที่จะดาเนินการไปใน
ทิศทางใด อย่างน้อยมหาวิทยาลัยก็มีเรื่องที่เป็นรูปธรรมเสนอภายในกรอบระยะเวลาที่จากัด
ประธาน เสนอว่ า ที่ ผ่ า นมาการผลิ ต ครู เคยมี โ ครงการครุ ท ายาท ซึ่ ง เป็ น โครงการที่ ท าให้ ค รู
มีคุณภาพมาก หลังจากดาเนินโครงการดังกล่าวได้ประมาณ ๔- ๕ ปี ในระยะต่อมาองค์กรที่ใช้ครูมีระบบ
เข้ามาเบียดบังการให้คุรุทายาทได้บรรจุ จึงขอฝากอธิการบดีว่า การผลิตครู ไม่ได้ขึ้นอยู่กับฝุายผลิตอย่างเดียว
แต่ต้องขึ้นอยู่กับผู้ใช้ครูด้วย หากได้รับความร่วมมือทั้งสองฝุายจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
นายประพันธ์ มนทการติวงศ์ ขอสนับสนุนว่า มีความเป็นไปได้สู งจากนโยบายและสถานการณ์
ปัจจุบัน ซึ่งประเทศไทยมีจุดอ่อนเกี่ยวกับครูสูง และรายได้ของครูจะต้องแก้ไขด้วย
อาจารย์สุพัตรา จันทร์ศิริโพธา สอบถามสืบเนื่องจากการผลิตบัณฑิตสายครูว่า มหาวิทยาลัยได้ติดตาม
การสอบบรรจุ ครู ของบั ณฑิ ตมหาวิ ทยาลั ย สอบผ่ านได้มากน้อยเพี ยงใด และเพื่อให้ การผลิ ตครู มีคุ ณภาพ
ควรจัดสรรงบประมาณต่าง ๆ ให้ถึงนักศึกษา เนื่องจากกระบวนการผลิตครูมีหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และ
มหาวิทยาลัย ควรให้ความดูแลและพัฒนานักศึกษาสายครูอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา
และนักศึกษาที่ไม่ได้รับทุนการศึกษา และขอชื่นชมมหาวิทยาลัยที่ไม่มีการรับฝากเข้าเรียนนักศึกษาสายครู
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ อ รรถพล อุ ส ายพั น ธ์ ชี้ แ จงว่ า คณบดี ค ณะครุ ศ าสตร์ ไ ด้ แ จ้ ง ในที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ว่าในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี บัณฑิตที่สอบบรรจุครูผ่านอันดับที่ ๑ คือ
บั ณฑิ ตจากมหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง ในการสอบบรรจุค รูปีปั จจุ บันเขตพื้นที่ การศึก ษาเป็ น
ผู้ดาเนินการจัดสอบ และข้อมูลผลการสอบบรรจุครูยังไม่ชัดเจน ฝุายวิชาการจะไปรวบรวมผลการสอบบรรจุครู
และแจ้งให้ทราบในภายหลัง
ที่ประชุมรับทราบ

๖

๑.๓ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
นายเรืองชัย เนตรปฐมพร ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแจ้งว่า เมื่อวันที่ ๑๕
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ซึ่งที่ประชุมมีมติให้
จัดงานประเพณีปีนเขาเข้าถ้าจอมพล ครั้งที่ ๗ ในวันที่ ๑ – ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งมีอาจารย์ประสิทธิ์
เทียมเดช เป็นประธานอนุกรรมการจัดงานประเพณีปีนเขาเข้าถ้าจอมพล ครั้งที่ ๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวถ้าจอมพล สืบสานกิจกรรมประเพณีและการทาบุญสักการะพระพุทธรูป
ภายในถ้าจอมพล และเพื่อหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีความประพฤติดีและขาดแคลนทุนทรัพย์
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๔ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากเลขานุการ
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข ขอเพิ่ม เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๑ พิจารณาขยายระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ประธานขอให้ ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อรับรองรายงานการประชุม
เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ยได้ ส่ งรายงานการประชุ ม ครั้ งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่ อวั นที่ ๑๙ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแก้ไข โดยให้ส่งคืนการแก้ไขภายในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ หากท่านไม่ได้แจ้งผลการรับรองและไม่ได้แก้ไขเพิ่มเติมตามวันที่กาหนดไว้ ถือว่าท่านรับรองรายงาน
การประชุม ในครั้งนี้
มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีการแก้ไข ดังนี้
๑) หน้า ๑๗ ขอแก้ไขมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๑.๓ ข้อความ
“มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลั ย มี มติ เ ห็น ชอบหลั กสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยการนาเสนอหลักสูตรครั้งต่อไปให้ดาเนินการ ดังนี้
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(๑) นาเสนอผลการประเมินส าหรับหลั กสู ตรปรั บปรุง และผลการศึกษาความเป็นไปได้
สาหรับหลักสูตรใหม่
(๒) มีการระบุกลุ่มเปูาหมาย และประมาณการรับนักศึกษา
(๓) ให้สภาวิชาการมีการตรวจสอบชื่อรายวิชา รหัสวิชา คาอธิบายรายวิชา จานวนหน่วยกิต
ทีใ่ ช้วิชาเดียวกันต้องเหมือนกันทั้งหมด”
ขอแก้ไขเป็น
“ มติที่ประชุม ๑. อาศั ย อานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ เ ห็น ชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. ในการนาเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ให้ดาเนินการ ดังนี้
(๑) นาเสนอผลการประเมินสาหรับหลักสูตรปรับปรุง และผลการศึกษา
ความเป็นไปได้สาหรับหลักสูตรใหม่
(๒)

มีการระบุกลุ่มเปูาหมาย และประมาณการรับนักศึกษา

(๓) ให้ สภาวิชาการมี การตรวจสอบชื่อรายวิ ชา รหั สวิ ชา คาอธิ บาย
รายวิชา จานวนหน่วยกิต ที่ใช้วิชาเดียวกันต้องเหมือนกันทั้งหมด”
๒) หน้า ๑๔ ข้อ ๓.๓ ย่อหน้าที่ ๓ ข้อความ
“อาจารย์ สุ พั ต รา จั น ทร์ ศิ ริ โ พธา ให้ ข้ อ สั ง เกตว่ า หากได้ รั บ ค าตอบจากส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่องการเปลี่ยนชื่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามวยไทยศึกษาและพล
ศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) ว่าเป็นหลักสูตรปรับปรุง จะต้องนาหลักสูตรดังกล่าวกลับมาพิจารณาอีกครั้งหรือไม่
เนื่องจากมีประเด็นว่าเป็นหลักสูตรพลศึกษาเรื่องมวยไทย เนื่องจากหลักสูตรดังกล่าวไปนาหน่วยกิตจาก
วิชาพลศึกษามา จานวน ๔๐ หน่วยกิต และวิชามวยไทยศึกษามาอีก จานวน ๓๙ หน่วยกิต ซึ่งเป็นหลักสูตร
ที่ค่อนข้าง มีจานวนหน่วยกิตมาก”
ขอแก้ไขเป็น
“อาจารย์ สุ พั ต รา จั น ทร์ ศิ ริ โ พธา ให้ ส อบถามว่ า หากได้ รั บ ค าตอบจากส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่องการเปลี่ ยนชื่อหลักสู ตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามวยไทยศึกษาและ
พลศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) ว่าเป็นหลักสูตรปรับปรุง จะต้องนาหลักสูตรดังกล่าวกลับมาพิจารณาอีกครั้งหรือไม่
เนื่องจากหลักสูตรดังกล่าวไปนาหน่วยกิตจากวิชาพลศึกษามา จานวน ๔๐ หน่วยกิต และวิชามวยไทยศึกษามาอีก
จานวน ๓๙ หน่วยกิต”

๘

๓) หน้า ๑๖ ขอแก้ไขโดยใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑) การปรับปรุงหลักสูตร ควรมีผู้ประกอบการมาร่วมปรับปรุงหลักสูตร เนื่องจาก
มีความเป็นมืออาชีพ และรู้ว่าต้องการบัณฑิตในลักษณะใด
๒) หน้า ๒๖ วิชาชีววิทยาพื้นฐานสาหรับการแปรรูปอาหาร หน่วยกิตขาดหายไป
ควรดาเนินการแก้ไขให้ครบถ้วน
๓) ให้ตรวจสอบกรณีการกาหนดแผนการเรียนชั้นปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ ไว้ ๗ รายวิชา
ได้แก่ รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านอุตสาหกรรม ๑ และรายวิชาที่ต้องเรียนอีก ๖ รายวิชา รวมทั้งสิ้น
๒๑ หน่วยกิต ซึ่งไม่สามารถดาเนินการได้ในทางปฏิบัติ เนื่องจากมีทั้งรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และ
รายวิชาที่ต้องเรียนในชั้นเรียน ซึ่งในทางปฏิบัติสาขาวิชาจัดให้มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจริงในภาคฤดูร้อน
ว่าสามารถทาได้หรือไม่
๔) ปรับรหัสรายวิชาที่มีชื่อรายวิชาเดียวกันให้มีรหัสเหมือนกัน
๕) สาขาวิชาควรดาเนินการเชิญอาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ ละศาสตร์
มาสอนในรายวิชาของสาขา
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูป
อาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้ปรับแก้ตามข้อคิดเห็นของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและนามา
รายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ”
๔) หน้า ๒๖ ขอแก้ไข ดังนี้
(๑) ข้อ ๕) ข้อความ “เรื่ องค่า จ้างอาจารย์พิ เศษรายเดือน และรายชั่ว โมง ใช้เกณฑ์ใ ด
คานวณการจ้าง หากมีเกณฑ์ที่ชัดเจนในการคานวณ ควรประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน”
ขอแก้ไขเป็น
“อาจารย์สุพัตรา จันทร์ศิริโพธา เรื่องค่าจ้างอาจารย์พิเศษรายเดือน รายชั่วโมง และ
ค่าสอนเกินภาระงานของอาจารย์ใช้เกณฑ์ในการคานวณอย่างไร”

๙

(๒) ข้อ ๖) ข้อความ “ในกรณีเรื่องงบประมาณหาความแน่นอนไม่ได้ มองโหลดของงาน
ไม่สมดุล คือ บางสาขาวิชาแทบจะไม่มีสอน จะสามารถเลื่อนไหลอาจารย์ไปสอนแทนกันได้หรือไม่ ต้องการ
ให้ตรวจสอบอย่างจริงจัง เรื่องการสอนว่าได้สอนจริงหรือไม่”
ขอแก้ไขเป็น
“ในกรณีเ รื ่อ งงบประมาณหาความแน่น อนไม่ไ ด้ มองโหลดของงานไม่ส มดุล คือ
บางสาขาวิชาแทบจะไม่มีสอน จะสามารถเลื่อนไหลอาจารย์ไปสอนแทนกันได้หรือไม่ กรณีผู้บริหารที่รับ
ภาระโหลดสอนเกิน การบริหารด้วยสอนด้วยจะดีได้อย่างไร”
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ รายงานการติดตามการดาเนินการของโครงการจัดหารายได้ และผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ ได้นาเสนอรายงานผลการดาเนินงานโครงการ
จัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙ ว่า คณะกรรมการจัดหารายได้และ
ผลประโยชน์ฯ ได้จัดประชุม ครั้งที่ ๕(๑๓)/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อพิจารณา
ผลการดาเนินงานของโครงการจัดหารายได้ สรุปผลของการประชุม มีดังนี้
รายการ
๑. คณะกรรมการจัดหารายได้และผลประโยชน์

๒. โครงการบริการสถานที่และครุภัณฑ์

ผลการดาเนินงาน
๑) เสนอให้คณะกรรมการชุดต่างๆ เร่งดาเนินการเกี่ยวกับสินค้า
คงเหลือของโครงการร้านสวัสดิการโดยเร็ว
๒) เสนอให้ โ ครงการศูนย์ฝึ กประสบการณ์วิช าชีพธุรกิจจอมพล
ควรให้เอกชนเช่าพื้นที่ดาเนินการ
๑) ผลการดาเนินโครงการฯ (รอบ ๖ เดือน) ตั้งแต่เดือนตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ มีรายได้สูงกว่า
ค่าใช้จ่าย (ทางบัญชี) จานวน ๗๑๘,๓๑๔.๗๔ บาท
๒) ให้ความเห็นชอบ รายงานผลการดาเนินโครงการฯ โดยมี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้
๒.๑) ควรปรับระบบการจ้างพนักงานทาความสะอาดภาชนะ
และศูนย์อาหารเพื่อให้มีผลประกอบการสูงขึ้น
๒.๒) ควรประชาสัมพันธ์หอประชุมใหม่เพื่อให้มีผู้ใช้บริการมากขึ้น

๑๐
รายการ
๓. โครงการสระว่ายน้าราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ผลการดาเนินงาน
๑) ผลการดาเนินโครงการฯ (รอบ ๖ เดือน) ตั้งแต่เดือนตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ มีรายได้สูงกว่า
ค่าใช้จ่าย (ทางบัญชี) จานวน ๑๒๓,๓๙๖.๑๘ บาท
๒) ให้ความเห็นชอบรายงานผลการดาเนินโครงการฯ โดยให้คาชื่น
ชมผลการด าเนิ น งานเนื่ อ งจากในอดี ต โครงการสระว่ า ยน้ า
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประสบภาวะขาดทุนมาโดยตลอด ตั้งแต่มี
ผู้จัดการมืออาชีพเข้ามาดูแล และปฏิบัติตามคาแนะนาของคณะ
กรรมการฯ ก็ทาให้ผลประกอบการดีขึ้นมากอย่างเห็นได้ชัด
๔. โครงการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจจอมพล ๑) ผลการดาเนินโครงการฯ (รอบ ๖ เดือน) ตั้งแต่เดือนตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ มีรายได้ต่ากว่าค่าใช้จ่าย
(ทางบัญชี) จานวน ๒๓๒,๐๒๗.๙๙ บาท
๒) ให้ความเห็นชอบ รายงานผลการดาเนินโครงการฯ โดยมี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้
๒.๑) ให้ดาเนินการจัดเก็บค่าเช่าสถานที่ตามสัญญา
๒.๒) ให้พนักงานช่วยกันประหยัดน้าไฟ โดยเปิดเฉพาะที่จาเป็น
และขอความร่วมมือผู้เช่าห้องพักให้ ช่วยกันประหยัดไฟ
เมื่อออกจากห้องพัก
๕. โครงการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ๑) อยู่ระหว่างการติดตามลูกหนี้ค้างจ่ายค่าบารุงศูนย์ฯ (ศูนย์โรบินสัน)
หมู่บ้านจอมบึง (ศูนย์โรบินสัน)
๒) ดาเนินการติดมิเตอร์ไฟฟูาที่อาคารศูนย์โรบินสันคาดว่าจะ
แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ฯ มีข้อคิดเห็นและเสนอแนะ ดังนี้
๑) โครงการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพจอมพล มีผลการดาเนินการขาดทุนมาโดยตลอด
ควรให้ผู้บริหารโรงแรมบริหารโซนพื้นที่ทั้งหมดของโรงแรมให้มีรายได้ เช่น ให้เช่าทาเป็นร้านกาแฟ หรือ ให้เอกชน
เข้ามาดาเนินการในลักษณะของศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
๒) โครงการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ศูนย์โรบินสัน) อยู่ระหว่าง
การติดตามลูกหนี้ค้างจ่ายค่าบารุงศูนย์ โดยได้ติดตามครั้งที่ ๑ ไปแล้ว และกาลังจะดาเนินการติดตามทวงหนี้
ค้างจ่าย ครั้งที่ ๒ มหาวิทยาลัยควรเร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จตามระเบียบของทางราชการ
๓) หากต้องการทราบรายละเอียดของการดาเนินการเกี่ยวกับโครงการจัดหารายได้ต่าง ๆ ของ
ทางมหาวิทยาลัยให้ทาบันทึกถึงอธิการบดี หากไม่ได้รับคาตอบจึงนาเรื่องเสนอสภามหาวิทยาลัย

๑๑
๓.๒ ผลการสอบถามสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรณีการเปลี่ยนชื่อหลักสูตรจะต้อง
เป็นหลักสูตรปรับปรุงหรือหลักสูตรใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ ได้ขอสืบเนื่องหน้า ๑๕ ว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัย
มีมติเห็น ชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา (หลั กสู ตร ๕ ปี) หลั กสู ตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ และมอบผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีฝุายวิชาการ สอบถาม
ไปยังสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องการเปลี่ยนชื่อหลักสูตรจะใช้คาเป็นหลักสูตรปรับปรุงหรือ
หลักสูตรใหม่
โดยมหาวิทยาลัยได้มีหนังสื อสอบถามไปยังสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่
๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ และส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาได้ ตอบข้อ หารื อ ดัง กล่ า วมาแล้ ว
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๕๖(๔) /๕๘๑๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ว่า สาหรับการพัฒนาหลักสูตร
ดังกล่าวของมหาวิทยาลัยถือว่าเป็นการจัดทาหลักสูตรปรับปรุง ดังนั้น หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
มวยไทยศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ได้เสนอสภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบไปแล้วนั้นถูกต้อง จึงเรียนแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วง
๔.๑ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วงจากสภาวิชาการ
๔.๑.๑ พิจารณาอนุมัติปริญญาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ชี้แจงรายละเอียดว่า ในภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีนักศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
จานวน ๓๓ คน ซึ่งคณะกรรมการประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลั ยได้ตรวจสอบแล้ ว ว่า เป็นผู้ มี
คุณสมบัติครบถ้วน และผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๒
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ ว จึ งเสนอให้ สภามหาวิทยาลั ยพิจารณาอนุมัติปริ ญญาแก่ผู้ ส าเร็จการศึกษา
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ อนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน
๓๓ คน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
๔.๑.๒ พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชี้แจงรายละเอียดว่า สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ขอเปลี่ยนอาจารย์ประจาหลักสูตรลาดับที่ ๑ นายภูมินทร์ สุมาลัย
ซึ่งได้ลาศึกษาต่อเต็มเวลาเป็น นายอนุรักษ์ ธัญญเจริญ และ ลาดับที่ ๔ นางสาวสุภลักษณ์ ระงับภัย เป็น

๑๒
อาจารย์อัตราจ้าง จึงขอเปลี่ยนเป็น นายเชาวฤทธิ์ พันธ์ทอง โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการ
ประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว จึงนาเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
๔.๑.๓ พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชี้แจงรายละเอียดว่า สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟูา ขอเปลี่ยนอาจารย์ประจาหลักสูตร อันดับที่ ๔ นายสุรศักดิ์
อินทร์จันทร์ ซึ่งได้ย้ายไปเป็นศักยภาพอาจารย์ประจาหลักสูตรของสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม เป็น
อาจารย์สันติภาพ กั้วพรหม และขอแก้ไขสถาบันการศึกษาของอาจารย์สันติภาพ กั้วพรหม เป็น สถาบันราชภัฏ
พระนคร โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว จึงนาเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ
การประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟูา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
๔.๑.๔ พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชี้แจงรายละเอียดว่า สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร โดยขอถอนอาจารย์ประจา
หลักสูตร ลาดับที่ ๓ นายชรินทร์ นมรักษ์ ได้ลาศึกษาต่อเต็มเวลาและเอกสารหน้า ๖๐ อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับที่ ๓ ขอแก้ไขตาแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ
ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว จึงนาเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔

๑๓

๔.๑.๕
พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
อาจารย์กันตา นิ่มทัศนศิริ ชี้แจงรายละเอียดว่า อาจารย์ประจาหลักสูตร นางสาว
อาไพวรรณ สุภาพวาณิช ย้ายไปสังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนางสาวนุชกมล ยอแซฟ ได้ลาออก
จึงขอเพิ่มนางสาวเฟื่องลดา ทบศรี และนางสาวกันตา นิ่มทัศนศิริ เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรการแพทย์
แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว จึงนาเสนอ
สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัย มีมติ เห็นชอบการเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรการแพทย์
แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
๔.๑.๖ พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
อาจารย์ ดร.พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต จากเดิมมีอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน
๕ คน และอาจารย์จ ริยะ วิโรจน์ ได้เกษียณอายุราชการไปแล้ว คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประชุม
เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมติเลือก ดร.พัชราวลัย สังข์ศรี มาเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรแทน
จึงนาเสนอขอเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ป ระจาหลักสู ตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริห ารการศึ กษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะว่า ขณะนี้รัฐบาลกาลังจะของบกลางจาก
กระทรวงวิทยาศาสตร์เพื่อดาเนินการเรื่องแพทย์แผนไทย และสมุนไพร เนื่องจากเป็นสิ่งที่มีรายได้เติบโตกว่า
ร้อยละ ๒๐ ต้องการให้มหาวิทยาลัยติดตามเพื่อจะได้เป็นเครือข่ายในลักษณะเหมือนศูนย์อภัยภูเบศร
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรหลักสูตรครุศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕

๑๔

๔.๑.๗ พิจารณาปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙
อาจารย์ ปั ญจรั ศมิ์ สามนเสน ชี้แจงรายละเอียดว่า หลักสูตรบริ หารธุ รกิจบั ณฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปัจจุบันไม่มีผู้สนใจต้องการศึกษา สาขาวิชาจึงดาเนินการปิดหลักสูตรดังกล่าว
โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว
จึงนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติ ที่ ป ระชุ ม อาศัย อ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) และ (๗) แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ ความเห็ นชอบปิดหลั กสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙
วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากอธิการบดี
๕.๑.๑ พิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๘
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามข้อ ๖ แห่ง
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการกาหนดค่าธรรมเนียมและการชาระค่าธรรมเนียมและ
การศึกษาระดับอนุป ริญญาและปริ ญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ กาหนดให้ “ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เก็บเป็น
รายภาคการศึ ก ษาให้ ท าเป็ น ประกาศของมหาวิ ท ยาลั ย โดยความเห็ นชอบของสภามหาวิ ทยาลั ย ” นั้ น
เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีกเพิ่มใหม่ มหาวิทยาลัย
จึงได้ดาเนินการจัดทา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภั ฏ หมู่บ้านจอมบึง ว่าด้ว ย
การกาหนดค่าธรรมเนียมและการชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙
โดยรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่
๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๕
๕.๑.๒ พิจารณามอบอานาจให้ดาเนินคดีปกครองแทนสภามหาวิทยาลัย
นายธนกฤต พงษ์ประวัติ นิติกร ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่ นายจรัส วีสุวรรณ
ซึ่งเป็นผู้เคยได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ได้ยื่นฟูองสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยขอให้ศาลปกครองกลางพิพากษาเพิกถอนมติของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ กรณีมีมติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท
ชุนดี ดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ตามคดีปกครองหมายเลขดาที่ บ.๒๖๐/๒๕๕๗ ณ ศาลปกครองกลาง
ต่อมาสภามหาวิทยาลัยได้มีมติมอบอานาจให้ อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น เป็นผู้ดาเนินคดีปกครองแทนในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น เนื่องจากการดาเนินคดี
ปกครอง จ าเป็ น ต้ อ งขอความอนุ เ คราะห์ ใ ห้ พ นั ก งานอั ย การแก้ ต่ า งในคดี ป กครอง ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก าร
ดาเนินการในคดีปกครองดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณามอบ
อานาจให้ อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น สามารถมอบอานาจช่วงแก่บุคคลอื่นต่อไปได้
มติ ที่ประชุม อาศัย อานาจความมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่ งพระราชบั ญญัติม หาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบมอบอานาจให้ อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น สามารถมอบอานาจช่วง
ในการดาเนินคดีปกครองหมายเลขดาที่ บ.๒๖๐/๒๕๕๗ แก่บุคคลอื่นต่อไปได้
๕.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
๕.๒.๑ พิจารณาการทักท้วงการประกวดราคาซื้อชุดระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
อาจารย์ ดร.สุดจิต หมั่นตะคุ ได้ชี้แจงว่ามหาวิทยาลัยได้มีการจัดซื้อจัดจ้างระบบ
อินเตอร์เน็ต จานวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบแปดล้านบาทถ้วน) แต่ปัจจุบันมหาวิทยาลัย
ขาดแคลนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สาหรับการเรียนการสอนและมีสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ไม่เสถียร จึงมีความเห็นว่า
มหาวิท ยาลัย ซื้อ ชุด ระบบเครือ ข่า ยอิน เตอร์เ ป็น การแก้ปัญ หาที่ไ ม่ค รอบคลุม กับ สภาพปัญ หาที่แ ท้จ ริง
จึงไม่เห็นด้วยกับการดาเนินการดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑) การประกาศกาหนดราคาซื้อชุดระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไม่ได้เสนอโครงการ
ขออนุมัติการใช้งบประมาณจากสภามหาวิทยาลัย
๒) ไม่มีการนาเสนอประเด็นของความคุ้มค่าของโครงการให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
๓) งบประมาณ จานวน ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ควรนามาจัดสรรเพื่อแก้ไขปัญหา
เรื่องไอซีทีของมหาวิทยาลัยอย่างเพียงพอในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนการสอน
๔) ควรยึดหลักการเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาระบบไอซีที ในประเด็นของ
ความมีเหตุผลและความคุ้มค่า
๕) การซื้ อ ระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต ยั ง ไม่ ไ ด้ ผ่ า นกระบวนการศึ ก ษาปั ญ หาและ
ความต้องการจากกลุ่มผู้ใช้งาน
๖) การซื้อระบบอินเตอร์เน็ตยังไม่ได้ผ่านกระบวนการประชาพิจารณ์

๑๖

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดี ชี้แจงว่า ประเด็นที่ทักท้วงมา
ไม่ถูกต้องเนื่องจากมหาวิทยาลัยดาเนินการภายใต้ความต้องการจาเป็นที่มีข้อมูลรองรับจากผลการประเมินของ
สานักงานสถิติแห่งชาติที่สารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและนักศึกษา และข้อมูลจากหลายเวทีที่ก ล่าวถึง
ความจาเป็นในเรื่องนี้ สาหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีงานบริหารพัสดุของมหาวิทยาลัยดาเนินการทุกอย่าง
ตามระเบี ย บของทางราชการ และได้ ด าเนิ น การทุ ก อย่ า งแล้ ว เพื่ อ ให้ เ สร็ จ ทั น การเปิ ด ภาคเรี ย นใหม่
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ การดาเนินการในเรื่องนี้ได้ทาทุกมิติ นอกจากระบบไอซีทีแล้ว ยังมีโครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์เพิ่มเติมในหลายภาคส่วน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ ได้ชี้แจงข้อทักท้วงเป็นรายประเด็น ทั้ง
๖ ประเด็น ดังนี้
ประเด็นทักท้วง
๑. การประกาศ
ประกวดราคาซื้อ
ชุดระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตนี้ยัง
ไม่ได้ผ่านการเสนอ
โครงการขออนุมัติ
แผนการใช้
งบประมาณจาก
มหาวิทยาลัย
ตามระเบียบวิธี
ปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัย

คาชี้แจง
๑) สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอโครงการชุดระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๒) มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทางบลงทุน(ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และแผนความต้องการงบลงทุน ๔ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑) คณะกรรมการฯ ประชุมเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
๓) มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองงบลงทุน(ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และแผนความต้องการงบลงทุน ๔ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑) คณะกรรมการฯ ประชุมเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
๔) คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบคาขอตั้งงบลงทุน (ครุภัณฑ์/
สิ่งก่อสร้าง) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ในการประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖
วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ในวาระพิจารณา ๔.๗
๕) มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดรายละเอียดครุภัณฑ์และราคากลาง
ชุดระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต คณะกรรมการ ประชุมและเสนอมหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติ มหาวิทยาลัยมอบงานบริหารพัสดุ ดาเนินการตามระเบียบต่อไป
๖) งานบริหารพัสดุทาหนังสือเลขที่ ศธ ๐๕๕๖.๐๑/พ.๒๐๑ เพื่อขออนุมัติจัดซื้อ
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ชุดระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จานวน ๑ ชุด
๗) มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ชุด
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เมื่อคณะกรรมการฯดาเนินการเรียบร้อยแล้ว งาน
บริหารพัสดุนาร่าง TOR เผยแพร่ทางเว็บไซต์ให้สาธารณชนเสนอแนะหรือ
วิจารณ์ ตามข้อกาหนดของระเบียบวิธีทางพัสดุ
๘) มหาวิทยาลัยประกาศประกวดราคาซื้อชุดระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

หมายเหตุ

คาสั่งที่
๑๙๑๘/๒๕๕๖
คาสั่งที่
๒๐๔๑/๒๕๕๖
รายงานการ
ประชุม ครั้งที่
๑๓/๒๕๕๖
คาสั่งที่
๑๕๐๐/๒๕๕๗

คาสั่งที่
๔๑๕/๒๕๕๘

๑๗
ประเด็นทักท้วง

๒. หน่วยงานที่
รับผิดชอบใน
เรื่องนี้ยังขาดการ
นาเสนอในด้าน
การประเมิน
ความสาเร็จ
ความคุ้มค่า
ความเหมาะสม
ให้มหาวิทยาลัย
พิจารณา

คาชี้แจง
หมายเหตุ
๙) คณะกรรมการประกวดราคา และคั ด เลื อ กผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารตลาดกลาง คาสั่งที่
อิเล็ กทรอนิกส์ กาหนดวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา ดาเนินการตาม ๔๒๔/๒๕๕๘
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
(๑) ประชุมพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ และแจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้น
(๒) e-Auction ที่บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) จังหวัด ราชบุรี
เมื่อวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ผู้ชนะ คือ บริษัท Dimention
Data (Thailand) Ltd.
๑๐) ลงนามสัญญาซื้อขาย วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘
โดยสรุ ป ทุกขั้น ตอนในการดาเนินการเป็นไปโดยสุ จริต และตรงตามหลั ก
ปฏิบัติมาตรฐานของทางราชการทุกประการ
เนื่ อ งจากมหาวิ ท ยาลั ย มี ปั ญ หาเรื่ อ งความเสถี ย รของระบบเครื อ ข่ า ย
อินเตอร์เน็ตมานานมาก ซึ่งประชาคมได้ร้องเรียนทั้งด้วยวาจาและเขียนแสดง
ความเห็นขอให้มหาวิทยาลัยแก้ปัญหาดังกล่าว สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (สวท.) ซึ่งรับผิดชอบงานนี้มีความตระหนักเป็นอย่างดี ที่ผ่ านมา
สวท.ได้แก้ปัญหาในลักษณะเฉพาะหน้ามาโดยตลอด ด้วยงบประมาณของ สวท.
มีอ ยู่ อ ย่ างจ ากั ด จึ ง ไม่ส ามารถแก้ ปั ญ หาเชิ ง ระบบได้ ดั ง นั้ น สวท. จึ ง เสนอ
โครงการชุดระบบเครื อข่ายอิน เตอร์ เน็ต เพื่อแก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานของ
ระบบเครือข่ายอิน เตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยทั้งด้านความเสถียร และความเร็ว
รวมถึงปัญหาการให้บริการที่ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่
ตามข้อเท็จจริง ปัจจุบันนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมี จานวนเพิ่มขึ้นจากใน
อดีตมากกว่าสองถึงสามเท่า (ปีการศึกษา ๒๕๕๐ มีนักศึกษาภาคปกติ ๑,๙๑๔ คน
ปี ก ารศึ ก ษา๒๕๕๗ มี นั ก ศึ ก ษาภาคปกติ ๖,๒๙๖ คน) ส่ ว นคณาจารย์ แ ละ
บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ก็ มี เ พิ่ ม ขึ้ น เกื อ บเท่ า ตั ว (ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐
มีคณาจารย์ และบุ คลากรสายสนับสนุน ๑๙๗ คน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
มีคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ๓๗๔ คน) ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเดิม
ย่อมไม่สามารถตอบสนองรองรับจานวนประชาคมที่มากขึ้นได้ ปัญหาจึงสะสม
และเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นตามลาดับ
แม้ว่า ครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกของมหาวิทยาลัยที่ไ ด้รับงบประมาณมาจัดทา
ระบบเครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เ น็ ต แต่ ง บประมาณที่ ไ ด้ รั บ ก็ ไ ม่ ไ ด้ มี จ านวนมากนั ก
เมื่ อ เที ย บกั บ มหาวิ ท ยาลั ย อื่ น ที่ อ ยู่ ใ กล้ เ คี ย ง ซึ่ ง เขาพั ฒ นาไปได้ ไ กลมากแล้ ว
รวมงบประมาณที่มหาวิทยาลัยเหล่านั้นได้รับก็เป็นจานวนที่เกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาทแล้ว
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ดังนั้น การทีม่ หาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเริ่มสร้างระบบฯ ด้วยเงิน
๑๘.๔๓ ล้านบาท จึงสามารถประเมินถึงความสาเร็จได้อย่างชัดเจน
อย่างไรก็ดี ในการพัฒนาระบบครั้งนี้ ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจด้าน ICT
ควรแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยมากกว่าการตาหนิ ด้วยเหตุที่เป็นการ
แก้ปัญหาสะสมเรื้อรังมายาวนาน หากปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไข ก็ถือว่าเป็น
ความสาเร็จที่ได้ใช้งบประมาณที่จะก่อให้เกิดความคุ้มค่า เนื่องด้วยโครงสร้าง
พื้นฐานของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่มีความพร้อม เป็นปัจจัยจาเป็นในการ
สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ทั้งการจัดการเรียนการสอนในยุคของการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และสนับสนุนการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลหรือ
หน่วยงาน ทาให้งานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๓. งบประมาณนี้
การแก้ปัญหาที่ดี จะต้องมีระบบการทางาน ต้องทราบว่าเรื่องใดควรทาก่อน
ควรนามาจัดสรร เรื่องใดควรทาหลัง ไม่เช่นนั้นอาจก่อให้เกิดความสูญเสียตามมา เช่น ความพยายาม
เพื่อแก้ปัญหาด้าน ในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ หรือระบบบริหารจัดการขนาดใหญ่ซึ่งต้องมีการเชื่อมโยง
ไอซีทีของ
ข้อมูลจากหน่วยต่างๆ มาใช้ แต่เส้นทางสาหรับการติดต่อสื่อสารไม่ดีพอ ระบบที่
มหาวิทยาลัยในทุก จัดหามาย่อมไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึง
มิติไปพร้อม ๆกัน เสนอโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน : ชุดระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และได้รับ
จัดสรรงบประมาณแผ่นดินมาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
มหาวิทยาลั ยได้ ดาเนินการจัดหาครุภัณฑ์รายการนี้ด้ว ยความรอบคอบ
เป็ น ไปตามระเบี ย บวิ ธี ท างพั ส ดุ แ ละผลการด าเนิ น งานก็ มี ค วามเรี ย บร้ อ ยดี
มหาวิทยาลัยไม่สามารถนางบประมาณมาแบ่ง แยกดาเนินการเรื่องอื่นได้ เพราะ
จะทาให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่เสนอขอรับงบประมาณ
อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากรายการชุดระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแล้ว
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการจัดหาคอมพิวเตอร์
เพื่อการเรียนการสอนสาหรับห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ได้แก่ วิทยาลัยมวยไทยศึกษา
และการแพทย์แผนไทย ๑๒ เครื่อง วงเงิน ๓๑๖,๕๐๐ บาท คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี/สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ๕๐ เครื่อง วงเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท
คณะวิท ยาการจั ด การ/สาขาการบัญ ชี ๒๕ เครื่อ ง วงเงิ น ๔๑๕,๒๕๐ บาท
ศูนย์การเรียนรู้ในเมืองราชบุรี ๑๐ เครื่อง วงเงิน ๓๑๕,๐๐๐ บาท เป็นต้น ข้อมูล
เชิงประจักษ์เหล่านี้ แสดงให้เห็นถึงความพยายามและความตั้งใจในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในทุกมิติเพื่อให้งานของมหาวิทยาลัยขับเคลื่อนไปได้ด้วยดี ตามหลัก
โปร่งใส คุ้มค่าและสามารถตรวจสอบได้
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๔. มหาวิทยาลัย
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้หลักสามห่วงสองเงื่อนไขจะมีคุณค่า
ควรยึดหลัก
มาก หากทุ ก งานได้ น าไปปฏิ บั ติ ใ ช้ จ ริ ง กรณี ก ารพั ฒ นาระบบไอซี ที ข อง
เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยก็ดาเนินการตามหลักนี้เช่นเดียวกัน
ในการพัฒนาระบบ
การพัฒนาระบบไอซีที ดาเนินการตามหลักความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มาก
ไอซีที
เกินไป กล่าวคือ โครงการชุดระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีความสอดคล้องกับบริบทของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งรองรับผู้ใช้งานได้มากกว่า ๑๐,๐๐๐ user และ ๑๐ ล้านการเชื่อมต่อ
ในการตัดสินใจดาเนินการก็ตั้งอยู่บนฐานของเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ ๑) อุปกรณ์ที่มีอยู่เดิมนั้นถูกใช้งานมานานมาก (ตั้งแต่
ปี พ.ศ.๒๕๔๙) ๒) มีการใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น เนื่องด้วย
จานวนผู้ใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น (ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีอาจารย์บุคลากรเพิ่มขึ้นเท่าตัว
นักศึกษาเพิ่มขึ้นสองถึงสามเท่าตัว) กอปรกับวิทยาการความรู้ก้าวไปไกลมาก
เข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ดังนั้น ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตซึ่งเป็นโครงสร้าง
พื้นฐานที่สาคัญของทุกงาน จึงจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วนเป็นลาดับแรก
ส าหรั บ การมีภูมิ คุ้มกัน ที่ดีนั้ น มหาวิท ยาลั ย ได้ ค านึงถึ งผลที่คาดว่าจะ
เกิ ด ขึ้น อย่ างรอบคอบ และเตรี ย มพร้ อ มรับ การเปลี่ ยนแปลงด้ า นต่ า งๆ ที่ จ ะ
เกิดขึ้น รวมถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
การออกแบบในครั้งนี้ได้ใช้หลักติดตั้งแบบ extend และใช้ protocol แบบ
Spanning Tree Protocol : STP หากมีเหตุทาให้ชารุดด้านหนึ่ง อีกด้านหนึ่ง
ก็จะทางาน ส่งผลให้ระบบยังคงดาเนินต่อไปได้ งานที่กาลังดาเนินอยู่ก็ไม่สะดุด
อย่างไรก็ดี ระบบที่กาลังดาเนินการนี้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาด้านไอซีทีเพียง
ร้อยละ ๖๐ ดังนั้น เมื่อติดตั้งระบบสาเร็จเรียบร้อยก็ยังคงต้องพัฒนาต่อไปอีก
โดยเฉพาะการจัดหาลิงค์สารอง กรณีที่สายสัญญาณจาก UniNet เกิดการชารุด
ในการดาเนิน การพัฒนาระบบนั้นได้ใช้ห ลัก ความรู้และคุณธรรมเป็น
เงื่อนไขสาคัญในการทางาน กล่าวคือ ได้อาศัยผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านไอซีที
ทั้ ง ภายในและภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย มาช่ ว ยในการพิ จ ารณาเชื่ อ มโยง
ประกอบการวางแผนและให้ ค วามรอบคอบระมั ด ระวั ง ในการปฏิ บั ติ และ
ผู้ดาเนินการเองก็มีความตระหนักในเรื่องคุณธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต เป็น
อย่างดี จึงต้องใช้ความอดทน และใช้สติปัญญาในการดาเนินการเพื่อให้เกิดผล
สาเร็จต่อองค์กรอย่างเต็มความสามารถ แม้ว่าจะทาให้มีผู้เสียผลประโยชน์
เกิดความไม่พึงพอใจก็ตาม (สังเกตจากข้อความในบัตรสนเท่ห์ที่ส่งมา) การนี้ ทุกภาค
ส่วนสามารถพิจารณาเรื่องความโปร่งใสได้จากทุกขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
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หลักพอประมาณ
มีเหตุผล และ
มีภูมิคุ้มกันที่ดี
ภายใต้เงื่อนไข
ความรู้
คู่คุณธรรม
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อย่ า งไรก็ ดี มหาวิ ท ยาลั ย มิ อ าจควบคุ ม การพู ด เลื่ อ นลอยในลั ก ษณะ
กล่าวหาเพื่อให้เกิดความเสียหายได้ ปัจจัยสาคัญที่จะช่วยให้ผู้ที่ตั้งใจทางานมี
กาลังใจ ก็คือ วิจ ารณญาณของผู้ ฟัง หากทุกคนฟังแล้ว เชื่อโดยไม่พิสู จน์ ผู้ ถูก
กล่าวหาย่อมได้รับความเสียหาย (แม้ภายหลังจะได้รับการพิสูจน์ว่าบริสุทธิ์ก็ตาม)
และหากเป็นลักษณะเช่นนี้ก็คงเป็นการยากที่จะทาให้มีบุคลากรทุ่มเทเพื่ อพัฒนา
องค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปได้
๕. ระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เกิดขึ้นจากการแก้ปัญหาของมหาวิทยาลัยที่
อินเตอร์เน็ตนี้ยังไม่ สะสมมาอย่างยาวนาน เดิมอาจไม่รุนแรงมากนักเพราะจานวนสมาชิกไม่มาก
ผ่านกระบวนการ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นมา จานวนนักศึกษาภาคปกติเพิ่ม มากขึ้นอย่าง
ศึกษาหาปัญหา
เห็นได้ชัด ดังข้อมูลจานวนนักศึกษาภาคปกติในตาราง
และความต้องการ
ปีการศึกษา
จานวนนักศึกษาภาคปกติ (คน)
จากกลุ่มผู้ใช้งาน
2548
2,557
2549
2,295
ต่างๆ
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557

1,914
1,854
1,918
2,494
3,562
5,527
5,753
6,296

ข้อสังเกตที่เป็นเหตุผลสนับสนุนได้แก่ ข้อร้องเรียนให้มหาวิทยาลัยแก้ไข
ปัญหานี้มาโดยตลอด เนื่องด้วยวิทยาการหลายด้านสนับสนุนให้มีการใช้ระบบ
เครือข่ายอิน เตอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง มีหลักฐานสนับสนุนจากรายงานการ
ประชุ ม สภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ ครั้ งที่ ๑๐/๒๕๕๗ วั น ที่ ๑๕ ตุ ล าคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ วาระพิจารณา ๕.๑ ปัญหาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี
ในมหาวิทยาลั ยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นอกจากนี้ ในกระบวนการขอรับการ
จัดสรรงบประมาณ มหาวิทยาลั ยก็มีระบบในการดาเนินงานเพื่อให้ การเสนอ
ของบลงทุ น มี ค วามคุ้ ม ค่ า บนฐานของความต้ อ งการจ าเป็ น จริ ง โดยมี
คณะกรรมการ ๓ ชุด ตั้งแต่คณะกรรมการจัดทาฯ คณะกรรมการกลั่นกรองฯ
และคณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ

หมายเหตุ

จานวนนักศึกษา
มาจากเล่ม
เอกสาร
สารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย
ตั้งแต่ปี
การศึกษา
๒๕๔๘ - ๒๕๕๗

๒๑
ประเด็นทักท้วง

คาชี้แจง
ด้วยเหตุผลข้างต้น การกล่าวหาว่า ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ไม่ผ่าน
การศึกษาปัญหาและความต้องการจากกลุ่มผู้ใช้งานต่างๆ นั้น จึงเป็นความเข้าใจ
ที่คลาดเคลื่อนมาก ซึ่งอาจเป็นเพราะผู้กล่าวหาไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพียงพอ โดยอาจเข้าใจผิด คิดว่าเป็นการซื้อโปรแกรม
ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานต่างๆ จึงต้องถามผู้ใช้งานก่อน
การนี้ ขอเรียนอธิบายให้เข้าใจตรงกันว่า ชุดระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ประกอบด้วย ชุดอุปกรณ์เครือข่าย อันได้แก่ เน็ทเวิร์กสวิตซ์ (Switch) เราท์เตอร์
(Router) ไฟร์วอลล์ (Firewall) อุปกรณ์เก็บข้อมูลจราจร (Log) อุปกรณ์ควบคุม
ไร้สาย (Wireless lan controller) อุปกรณ์สัญญาณไร้สาย (Access point)
และสายไฟเบอร์ออปติก (Fiber optic) ซึ่งอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพดี
ส่ว นใหญ่จะมีร าคาสู ง ราคาเป็นไปตามเกณฑ์ส มรรถนะ ทั้งนี้ การดาเนินการ
จัดหาชุดระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตนั้น มีเปูาหมายเพื่อให้มหาวิทยาลัยมีระบบ
สัญญาณอินเตอร์เน็ตที่เสถียร เร็ว และครอบคลุมพื้นที่การให้บริการ ซึ่งถือเป็น
การแก้ปัญหาในระดับโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญของมหาวิทยาลัย
๖. ระบบเครือข่าย
ไม่มีระเบียบกาหนดให้ต้องทาประชาพิจารณ์ เนื่องจากระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตนี้ยัง อินเตอร์เน็ตไม่ได้ส่งผลกระทบในทางลบให้แก่ประชาคม จึงไม่จาเป็นต้องรบกวน
ไม่ได้ผ่าน
เวลาและทาให้งบประมาณสูญเสียไปในการประชาพิจารณ์ ทุกคนทราบดีอยู่แล้ว
กระบวนการ
ว่า ระบบเครือข่ายอิน เตอร์เน็ตที่ดีมีคุณภาพเป็นประโยชน์กับประชาคมทุกคนที่
ประชาพิจารณ์
ต้องการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
จากประชาคม

หมายเหตุ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑) เงินที่จัดซื้อระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นงบประมาณแผ่นดิน มีรายละเอียดที่ชัดเจนในการ
ของบประมาณ และเมื่อได้รั บอนุมัติแล้วจะเปลี่ ยนแปลงรายการไม่ได้ มหาวิทยาลั ยควรกากับดูแลการ
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ
๒) ในขณะนี้รัฐบาลเห็นความบกพร่องเรื่องของ e-Auction ซึ่งเราไม่สามารถที่จะเลือกผู้ที่มี
คุณสมบัติครบได้ จึงจะนา e-bidding เข้ามาแทนเพื่อแก้ปัญหา
๓) มหาวิทยาลัยควรจัดหาห้องเรียนคอมพิวเตอร์ให้สาหรับนักศึกษาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา
๔) ควรมีการทาแบบสารวจผู้ใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทุกระยะ เพื่ อให้ทราบถึงความสาเร็จ
และความคุ้มค่าของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ดาเนินการ

๒๒

มติที่ประชุม
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ ดังนี้
๑) การจัดซื้อระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งได้รับจัดสรรมาแล้ว
ให้มหาวิทยาลัยดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันอย่างโปร่งใส และรัดกุม และแต่ง ตั้ง
คณะกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการตรวจรับด้วย
๒) เรื่องครุภัณฑ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ หากจาเป็นต้องจัดซื้อเพิ่มเติมใน
บางส่วนขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณา และขอตั้งงบประมาณรายได้ปีงบประมาณถัดไป
๕.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย
๕.๓.๑ พิจารณาขยายระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ประจามหาวิทยาลัย ชี้แจงรายละเอียดว่า กรณีร้องทุกข์ของ อาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด ตามหนังสือร้องทุกข์
ฉบับลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เนื่องจากคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย
ชุดเก่าได้หมดวาระ และสภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย
ชุดใหม่มาดาเนินการ ซึ่งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยชุดใหม่ได้ดาเนินการประชุม
จานวน ๓ ครั้ง ก็ยังไม่แล้วเสร็จ คือ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เหตุผลที่จะขอ
ขยายระยะเวลาการพิจารณาในครั้งนี้อีก ๓๐ วัน เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ
มีมติให้ผู้ร้องทุกข์มาแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อที่ประชุม และผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้อ งทุกข์ และ
ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อที่ประชุม ซึ่ง จะประชุมครั้งต่อไป วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปอีก ๓๐ วัน (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ
การประชุม)
อาจารย์ ดร.สุดจิต หมั่นตะคุ ขอให้บันทึกว่า ไม่เห็นด้วยกับการขยายระยะเวลาการพิจารณา
เรื่องร้องทุกข์ดังกล่าว เนื่องจากล่วงเลยมานานแล้ว
อาจารย์สุพัตรา จันทร์ศิริโพธา ขอให้บันทึกว่า ไม่เห็นด้วยกับการขยายระยะเวลา
การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าว
มติที่ประชุม
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุญาตให้ขยายระยะเวลาพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวออกไป
อีก ๓๐ วัน นับแต่วันที่ครบกาหนด

๒๓

วาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๖.๑ รายงานผลการดาเนินงานการบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า เรื่องกองทุนของพนักงาน
มหาวิ ท ยาลั ย ในข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง ว่ า ด้ ว ยบริ ห ารกองทุ น ถื อ ว่ า คณะ
กรรมการบริหารกองทุนฯ ครบวาระแล้ว จึงรายงานผลการดาเนินงานตั้งแต่เริ่มมีกองทุน คือ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นมา ได้ดาเนินการในรูปแบบกองทุน เงินที่อยู่ในกองทุนส่วนใหญ่
เป็ น เงิ น งบประมาณแผนดิ น ที่ รั ฐ บาลจั ด สรรอุ ด หนุ น ให้ จ้ า งพนั กงานมหาวิ ทยาลั ย โดยมี เกณฑ์ การขอ
งบประมาณเหมื อนกั นทุ ก แห่ ง ตอนนี้ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ วั น ที่ ๓๑ มี น าคม พ.ศ. ๒๕๕๘
มหาวิทยาลัยมีพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จานวน ๑๑๖ คน พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
จ านวน ๑๑๓ คน รวมทั้ ง สิ้ น จ านวน ๒๒๙ คน การบริ ห ารกองทุ น ด าเนิ น การในรู ป แบบคณะ
กรรมการบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยอธิการบดีเป็นประธาน และมีกรรมการตามข้อบังคับ
ทั้งหมด จ านวน ๘ คน คณะกรรมการชุดดังกล่ าวได้ประชุมตั้งแต่เริ่มมีกองทุน ทั้งหมดจานวน ๖ ครั้ง
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
๗.๑ ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ดังนี้
๑) ที่ประชุมได้มีการมอบหมายให้ตรวจสอบเรื่องประกาศกระทรวงศึกษาธิการต่าง ๆ มีความ
ครอบคลุมสามารถใช้กับข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏได้หรือไม่
๒) ควรมีการแก้ไขโดยกาหนดในเชิงกฎหมาย ในเรื่องความล่าช้าการแต่งตั้งอธิการบดี และ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
๓) มหาวิทยาลั ยควรหาแนวทางรองรับเรื่องหลั กสูตรของมหาวิทยาลัยที่มีจานวนมากและ
ไม่สอดคล้องกับความต้องการ ซึ่งจะมีมาตรการควบคุมในการจัดสรรงบประมาณสาหรับสาขาที่ขาดแคลน
และเป็น ที่ต้อ งการของตลาด ฉะนั้น ผู้จัด ทาหลัก สูต รในมหาวิท ยาลัย ต้อ งคานึง ถึง ความสอดคล้อ งกับ
ความต้องการเป็นสาคัญ
๔) ปัจจุบันสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ไม่สามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ เนื่องจากอานาจสูงสุดอยู่ที่สภามหาวิทยาลัย
และสภามหาวิทยาลัยบางแห่งก็ไม่มีคุณภาพ จึงควรมีการแก้ไข

๒๔
๗.๒ ประธาน กล่าวว่า เนื่องจากมีกรรมการบางท่านท้วงติงการปฏิบัติงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท
ชุนดี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ขอเรียนว่าไม่ขัดข้องหากทุกอย่างเป็นไปตามข้อกฎหมาย ฉะนั้นอะไรที่พอ
ยุติได้ก็ควรยุติ หากจะวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ขัดข้องสามารถทาได้ แต่จะวิพากษ์วิจารณ์
เรื่ องจริ ย ธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณ โปรดระมัดระวังอย่าก้าวล่ ว งสิ ทธิ์จนเกินที่กฎหมาย กาหนด
หากเกินไปก็ขออนุญาตสิทธิ์ทางกฎหมายมาดาเนินการ ส่วนเรื่องการได้รับเลือกสรรเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย
ขอเรียนว่าไม่ได้ประสงค์เลย ผิดด้วยหรือที่ไม่ขัดข้องเมื่อสภามหาวิทยาลัยเสนอเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยตามที่
มหาวิทยาลัยทาบทาม
การได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของอธิการบดี ซึ่งได้รับแต่งตั้งหลังจากที่เป็นกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว ใครจะทวงติงเรื่องวาระ เรื่องคุณสมบัติ ไม่ขัดข้องสามารถ
ตรวจสอบโดยให้ ผู้ มี อ านาจตามกฎหมายวิ นิ จ ฉั ย ได้ ส่ ว นผู้ ไ ม่ มี อ านาจทางกฎหมายอย่ า วิ นิ จ ฉั ย และ
วิพากษ์วิจารณ์
การมาปฏิบัติหน้าที่แทนศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธารงธัญวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยที่ลาออก
เมื่ อเดื อนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้ น ซึ่ ง จะครบวาระการด ารงต าแหน่ งในเดื อนมิ ถุ นายน พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยเหลือระยะเวลา ๑ ปี เป็นการเข้ามาช่วยมหาวิทยาลัยให้สามารถบริหารงานได้
และได้แจ้งอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ให้เสนอเรื่องขอถอนการเสนอแต่งตั้งนายก
สภามหาวิทยาลัย เนื่องจากกว่าจะโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง ก็ครบวาระการดารงตาแหน่งของศาสตราจารย์
ดร.สมบัติ ธารงธัญวงศ์ และทราบว่าอธิการบดีจะเสนอเรื่องดังกล่าวก็ไม่ขัดข้อง แต่การพิจารณาเป็นเรื่อง
ของสภามหาวิทยาลัย และขอเสนอให้แก้ไขข้อบังคับการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
สาหรับ เรื่ องที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจาได้ เสนอเรื่องพิจารณา เช่น
เรื่องคุณสมบัติการเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่สามารถพิจารณาได้ จึงมอบให้
อธิการบดีเป็นผู้พิจารณา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช ให้ข้อมูลว่า ขอนาเรื่องดังกล่าวไปศึกษารายละเอียดก่อน
๗.๓ กาหนดการประชุ มสภามหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ หมู่ บ้า นจอมบึง ครั้ ง ที่ ๖/๒๕๕๘ ตรงกับ วั น
พฤหัสบดีที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
เลิกประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.
นางสาวสมหญิง ห้วยหงส์ทอง ผู้จดบันทึกการประชุม
นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล ผูพ้ ิมพ์
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข ผูต้ รวจทาน

