๑

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น ๓ อาคารอานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รายนามผู้เข้าประชุม
๑. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
๔. ดร.กาพล วันทา
๕. ดร.คมศร วงษ์รักษา
๖. นายประพันธ์ มนทการติวงศ์
๗. นายพีระ พนาสุภน
๘. นายเสฎฐนันท์ อังกูรภาสวิชญ์
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม
๑๐. อาจารย์ ดร.เกรียงวุธ นีละคุปต์
๑๑.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชศักดิ์ สุวรรณนัจศิริ
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวลิต สมพงษ์เจริญ
๑๖. อาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช จินดาสกุลยนต์
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ กองตูม
๑๙. นางสาวสลิตา ศิลปบดินทร์
๒๐. นางสาวธนารีย์ นุ่มกลิ่น
๒๑. นายประทีป เช้าชื่น
๒๒. นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
๒๓. นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
๒๔. นางสาวทิพย์สุดา แก้วรัก

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
อธิการบดี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย
ประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ
กรรมการจากผู้บริหาร
กรรมการจากผู้บริหาร
กรรมการจากผู้บริหาร
กรรมการจากผู้บริหาร
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
รองอธิการบดี
วิศวกร ชานาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่โสตทัศน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

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

รายนามผู้เข้าประชุมระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM Meetings
๑. ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

รายนามผูล้ าประชุม
๑. ดร.กฤษณา เชยพันธุ์

กรรมการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

๒

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาราญ สุขแสวง
๓. นายพูนชัย คทาวัชรกุล
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ รักษาวงศ์
๕. อาจารย์ภณิชชา จงสุภางค์กุล
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล อ่าดี
๗. นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์
๘. อาจารย์บารมี ชูชัย

อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองคณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นิติกร
อาจารย์วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ก่อนเริ่มการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ตามระเบียบวาระที่ ๑ ได้มีการส่งมอบงานระหว่างอดีตนายกสภา
มหาวิทยาลัยฯ (นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์) กับนายกสภามหาวิทยาลัยฯ นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์
ตามประกาศส านั ก นายกรั ฐ มนตรี เ รื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง ได้ มี
พระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมให้ดารง
ตาแหน่ งนายกสภามหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ หมู่ บ้ านจอมบึ ง ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ นั้น
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ จึงได้มีพิธีลงนามบันทึกการรับ มอบงานในหน้าที่
ราชการ ตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ระหว่างนายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ กับ
นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึ งพร้ อมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลั ยร่ว มเป็นสั กขีพยาน ทั้งนี้นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นายเสฏฐนันท์ อังกูรภาสวิชญ์
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และนายอานันท์ ฟักสังข์ อุตสาหกรรม
จังหวัดราชบุรีพร้อมคณะร่วมมอบแจกันดอกไม้ เพื่อแสดงความยินดีกับนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ นายกสภา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง รวมถึ ง การมอบของที่ ร ะลึ ก ให้ กั บ นายแพทย์ ย งยุ ท ธ วงศ์ ภิ ร มย์ ศ านติ์
จากผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.ชัย ฤทธิ์ ศิล าเดช อธิการบดีมหาวิทยาลั ยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นายเสฏฐนันท์
อังกูรภาสวิชญ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ กองตูม
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยและคณะ เพื่อขอบพระคุณ ในคุณูปการของนายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ได้
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา
๑.๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากประธาน
๑) ขอบพระคุ ณ ทุ ก ท่ า นที่ ไ ด้ มี มุ ทิ ต าจิ ต ในการแสดงความยิน ดี กั บ การด ารงตาแหน่ง นายกสภา
มหาวิทยาลัย จากการที่ได้พูดคุยกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ในครั้งการเข้าพบเพื่อแสดงความยินดี ที่ได้มี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่ บ้านจอมบึง ณ สานักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ นั้น มีประเด็นสาคัญที่ต้องการจะนามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้คือ
(๑) การรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ โดยที่มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายการรับนักศึกษา จานวน ๑,๐๐๐ คน
แต่ในรอบหลายปีที่ผ่านมาอาจจะยังดาเนินการได้ไม่บรรลุเป้าหมาย

๓
(๒) งบประมาณที่จะนามาพัฒนามหาวิทยาลัย รวมถึงสาขาวิชา ได้มีการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง
ไว้อย่างไรบ้าง
ดังนั้น สิ่งที่ตั้งใจและต้องการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยจะขอยกตัวอย่างว่า หากมองนักศึกษาของ
มหาวิทยาลั ย เป็ น ผลิ ตภั ณ ฑ์ห รื อผลผลิ ต ก็จะต้องดูว่ าผลผลิ ต ของเราต้ องการจะไปในทิ ศ ทางใด ซึ่ง อาจแบ่ ง
ความต้องการได้เป็น ๒ กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มที่จะออกมาเป็นมนุษย์เ งินเดือน และ กลุ่มที่จะออกมาเป็นนักธุร กิจ
เอกชน สตาร์ทอัพหรือการต่อยอดธุรกิจของครอบครัว จึงขอฝากคณาจารย์ในการไปปรับปรุงหลักสูตรที่ต้องมาดูว่า
ในปีสุดท้ายของการศึกษา จะต้องมีความแตกต่างตามความต้องการของผู้เรียน การเรียนอาจไม่เหมือนกันซึ่งเป็น
เรื่องที่สาคัญมาก เนื่องจาก หากนักศึกษาต้องการจบแล้วออกไปเป็นนักธุรกิจจะต้องมีการบ่มเพาะให้ไปในแนวทาง
นั กธุร กิจ หรื อสตาร์ ทอัพที่มีทิศทางตลาดอย่างชัดเจน การสตาร์ทอัพ จะต้องถูก grooming ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
การบ่มเพาะให้นักศึกษาเจริญเติบโตเป็นสตาร์ทอัพที่ดีเพื่อการบริหารงานและบริหารคนได้ และในกลุ่มที่ต้องการ
เป็นมนุษย์เงินเดือน พอถึงช่วงไปปฏิบัติสหกิจศึกษาอาจจะต้องใช้จุดแข็งในการมีเครือข่ายกับโรงงานอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ ให้รับนักศึกษาของเราและคัดเลือกให้ทางานต่อได้เลย โดยผู้บริหารอาจจะต้องกลับมาทบทวนหลักสูตร
หลักสูตรใดที่ดีมีนักศึกษาเกินเป้าจาเป็นต้องเติม knowledge สร้างความแตกต่างให้ดี แต่ถ้า หลักสูตรใดไม่เป็น
ที่น่าสนใจกับผู้เรียนแล้วก็อาจจะจาเป็นต้องยกเลิกหรือจะต้องมีการปรับปรุงใหม่ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึงก็มีหลักสูตรที่เ ป็นจุดเด่น เช่น หลักสูตรมวยไทยที่สร้างชื่อเสียงไว้มากมาย ดังนั้นมหาวิทยาลัยจะพัฒ นา
มวยไทยให้ไปสู่ระดับสากลได้หรือไม่ หรือจะมีการเชื่อมโยงเครือข่ายกับค่ายมวยส่วนกลางในกรุงเทพมหานคร
ผลิตกรรมการกลางในเวทีมวย โดยเพิ่มความแตกต่างและสร้างจุดแข็งยิ่งขึ้ น ในเรื่องการแพทย์แผนไทย ปัจจุบัน
พืชสมุนไพรที่มีชื่อเสียงติดอัน ดับสากลคือ พืช ๓ ก (กัญชา กัญชง กระท่อม) เนื่องจากมีบทบาทในการสร้ าง
มูล ค่าเพิ่มอย่ างชั ดเจน ขอยกตัว อย่ างโรงพยาบาลเจ้ า พระยาอภัยภูเ บศร จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งมีจุดแข็ง เรื่ อ ง
การแพทย์ แ ผนไทยอย่ า งมาก มหาวิทยาลั ยจะไปสร้างเครือ ข่ายหรือ ไม่ หรือแม้กระทั่งหลั กสู ตรส่ ว นใหญ่ ข อง
มหาวิทยาลัยฯ เป็นหลักสูตรครู เราจะฝึกครูเก่งๆ เรื่อง digital transformation ได้หรือไม่เนื่องจากเป็นเรื่องที่สากล
ต้ อ งการ ตลาดต้ อ งการ digital transformation ถ้ า ภาคเอกชนหลายรายที่ ส นใจอยากรั บ บุ ค ลากรด้ า นนี้
มหาวิทยาลัยสามารถนาคนเก่ง ๆ มาสอนและป้อนนักศึกษาที่จะเป็นมนุษย์เงินเดือนเข้าไปสู่บริษัทเอกชนเหล่านั้น
ได้อย่ างเหมาะสมหรือไม่ และในอนาคตก็อาจจะดึงภาคเอกชนมาช่วยสนับสนุนมหาวิทยาลัยด้วย โดยขอฝาก
คณาจารย์ในการทบทวนหลักสู ตรของตนเอง มีจุดแข็ง จุดอ่อน เรื่องใด หรือควรเสริมรายวิชาใด และต้องการ
ให้คณาจารย์ในแต่ละคณะร่วมกันเสนอว่าต้องการปรับเปลี่ยนอะไรในเชิงบวก
นอกจากนี้เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของสภามหาวิทยาลัยให้ไปได้ด้วยดี การประชุมต้องกระชับ โดยให้
มีการเตรียมการในแต่ละวาระ ประเด็นการพิจารณาแต่ละวาระควรผ่านคณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาแล้วอย่าง
ถูกต้อง และขอฝากผู้บริหาร ให้บริหารจัดการงานโดยอ้างอิงจากฎหมาย ระเบียบ โดยเฉพาะเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
ในฐานะที่เพิ่งได้รับตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยจึงอาจจะใหม่กับสถาบันแห่งนี้ จึงขอรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกท่าน
เพื่อร่วมกันกลั่นกรอง ตกผลึกในสิ่งที่ดี ๆ และพัฒนาสถาบันการศึกษาแห่งนี้ร่วมกันต่อไป
กรรมการสภามหาวิทยาลัยแสดงความคิดเห็น ดังนี้
๑) ที่ประชุมเห็นด้วยกับการประชุมที่มีความกระชับ โดยสภามหาวิทยาลัยควรมุ่งเน้นตามอานาจ
หน้าที่ที่กาหนดไว้ใน มาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ วาระการพิจารณาอาจจะ
ให้คณะอนุกรรมการกฎหมายได้กลั่นกรองเนื่องจากอาจจะมีบางเรื่องที่ไม่ใช่อานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
เข้ามาในที่ประชุม บางเรื่องอาจจะเป็นอานาจของอธิการบดี และการมีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องที่จะนาเข้าสู่
สภามหาวิทยาลัยจะมีประโยชน์อย่างยิ่ง
๒) เรื่องนักศึกษาและสถานประกอบการ ควรมีการสอบถามนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ ๑ นักศึกษา
ต้องการประกอบอาชีพอะไร เรียนต่อหรือต้องการทางานที่ใด เมื่อทราบความต้องการแล้วก็จัดโปรแกรมให้นักศึกษา

๔
ตั้งแต่เข้าเรียน สาขาวิชาหรือมหาวิทยาลัยสามารถสอบถามสถานประกอบการได้ว่าต้องการบุคลากรมี คุณสมบัติ
และลักษณะอย่างไร มหาวิทยาลัยก็จะผลิตเพื่อให้ตรงความต้องการ จะทาให้มีช่วงเวลาที่จะพัฒนาได้อย่างเข้มแข็ง
แต่ก็จะมีนักศึกษาส่วนหนึ่งที่ไม่ทราบความต้องการของตนเอง คณาจารย์ในคณะจึงต้องคอยช่วยดูแล เตรียมการตั้งแต่
นักศึกษาเข้ามาโดยการจัดประสบการณ์ จัดหลักสูตรที่ตรงตามความต้องการกับนักศึกษาและสถานประกอบการ
๓) เนื่องจากท่านนายกสภามหาวิทยาลัย มีภารกิจเป็นประธานการประชุมหลายบอร์ด ดังนั้น
เพื่อให้ท่านนายกสภาฯ สามารถกากับติดตามการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยตามมติของสภามหาวิทยาลั ย ได้
โดยสะดวกรวดเร็ว จึงขอเสนอให้จัดเพิ่มระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้งในประเด็นการติดตาม
การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยตามมติของสภามหาวิทยาลัย
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๒ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากอธิการบดี
๑) เมื่อวันที่ ๗ - ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้อานวยการ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รองผู้อานวยการ และนักวิชาการของสานัก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการทุกคณะ ได้ไปศึกษาดูงาน ๒ แห่ง คือ
(๑) ศึกษาดูงาน ด้านการจัดการศึกษาให้บุคลากรทุกช่วงวัย ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อดูการบริหารจัดการศึกษาทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ
ระดับมหาวิทยาลัย ได้ข้อมูลรายละเอียดการบริหารจัดการจากรองผู้อานวยการวิทยาลัย
การจั ด การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต (Lifelong Learning Education College) ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานกลางที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น
โดยสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทาหน้าที่ประสานการดาเนินการจัดการศึกษาระหว่างผู้เรียนและคณะวิชาต่าง ๆ
ของมหาวิทยาลัย ทั้งหลักสูตร Degree และ Non-Degree ปัจจุบันมีผู้เรียนที่ผ่านระบบนี้จานวน ๘๕,๐๐๐ คน
โดย ๙๕% เป็นนักศึกษาไทย
ระดับคณะ ได้ข้อมูลรายละเอียดจากคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ คณะผู้บริหารคณะ และ
ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตฯ ว่ามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนและการเทียบโอนรายวิชาตามระบบธนาคาร
หน่วยกิต (Credit Bank) ผ่านวิทยาลัยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ซึ่งกลุ่มผู้เรียนมีทั้งนักศึกษาภาคปกติ นักเรียน
โรงเรียนสาธิตและบุคคลภายนอก
(๒) ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้กาแฟ (The Coffeenery) ของคุณพีระ พนาสุภณ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย เพื่อดูกระบวนการจัดการศึกษาของภาคเอกชน ดังนี้
(๒.๑) เยี่ยมชมโรงงานที่เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปกาแฟ ที่ควบคุมมาตรฐาน
การผลิตที่เป็นมาตรฐานสากล และคานึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทุกขั้นตอน
(๒.๒) ศึ ก ษาเรี ย นรู้ ก ระบวนการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รระยะสั้ น และถ่ า ยทอดความรู้
จากวิทยากรที่ผ่านกระบวนการพัฒนาเพื่อทาหน้าที่ Re skill/Up skill ให้กับผู้สนใจประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง
กับกาแฟ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่จานวน ๑๔ หลักสูตร
๒) เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการพลิกโฉม
พืชสมุนไพรด้วยการวิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา นาโดยประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ พลอากาศเอกประจิน
จั่นตอง และคณะ ได้มาจัดประชุมเพื่อติดตามการดาเนินงานด้านพืชสมุนไพรของจังหวัดราชบุรีและมหาวิทยาลัยฯ
สาหรับในส่วนของมหาวิทยาลัยฯ ได้นาเสนอเกี่ยวกับ

๕
(๑) การพัฒนาสมุนไพรไทยกับชุมชน ที่สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ดาเนินการที่ ต.เตาปูน
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
- แปลงสาธิตสมุนไพร ๓ แห่ง
- ส่งเสริมการปลูกสมุนไพรที่บ้าน
- แปรรูปผลิตภัณฑ์
- ผลิตยาสมุนไพรบรรเทา Covid-๑๙
(๒) ด้านการวิจัย / นวัตกรรม
- การพัฒนาตารับน้ามันไพรสาหรับนักกีฬามวยไทย
- การพัฒนาสูตรลูกประคบสมุนไพร
- การพัฒนาสูตรตารับยาพอกดูดพิษในรูปแบบดี-เฟส
- การพัฒนาสารสกัดพริกจินดาในรูปแบบขี้ผึ้งแก้ปวด
- แชมพูกาจัดเหาจากสารสกัดสมุนไพรในท้องถิ่น
- การศึกษาสารพิษ Alflatoxin จากเชื้อราในสมุนไพรตากแห้ง
- การสร้างเครื่องสกัดน้ามันหอมระเหย
- โครงการวิจัยกัญชา-กัญชง ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน
๓) เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้ตรวจเยี่ยม
มหาวิทยาลัย โดยทางมหาวิทยาลัยได้รายงานผลและดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ ดังนี้
(๑) ยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนาครู โดยคณบดีคณะที่ผลิตครูทั้ง ๔ คณะคือ คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์
แผนไทย โดยรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนการสอน การประเมินสมรรถนะ
นักศึกษาครู การบ่มเพาะความเป็น ครูให้ กับนักศึกษา และได้เรียนเชิญท่านไปเยี่ยมชมกิจกรรมการบ่มเพาะ
นั กศึกษาครู ณ บ้ านไร่ รั ก(ษ์)ถิ่น ในโครงการผลิ ตครูระบบปิด โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ที่มหาวิทยาลั ยฯ ได้รับ
การคัดเลือกให้เป็นสถาบันผลิตครูมาแล้ว ๓ รุ่น
(๒) ยุทธศาสตร์ การยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณบดี
ทุกคณะ มหาวิทยาลัยได้รายงานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาวิธีการสอนของอาจารย์ โดยใช้รูปแบบ
การสอน MCRU Active Learning และการใช้การพัฒนาสติในองค์กรให้บุคลากรอาจารย์แกนนาและนักศึกษา
(๓) การพั ฒ นา Soft skill ให้ นั ก ศึ ก ษาผ่ า นโครงการวิ ศ วกรสั ง คม โดยรองอธิ ก ารบดี
ด้านกิจการนักศึกษา และนักศึกษาที่อยู่ในโครงการ
ท่านองคมนตรีได้ให้ข้อแนะนา ดังนี้
(๓.๑) ด้านการผลิตและพัฒนาครู ควรนาผลการวิเคราะห์ จุดแข็ง/จุดอ่อน/โอกาส/
อุปสรรค ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และต่อยอดจุดเด่นของการผลิตครูของมหาวิทยาลัย จากโครงการครูพันธ์บึง
(๓.๒) ด้านการยกระดับคุณภาพ ทุกคณะควรสร้างจุดเด่นที่แตกต่างจากสถาบันอื่นที่
ผลิตบัณฑิตในสาขาเดียวกัน
(๓.๓) ด้ า นการพั ฒ นา Soft Skill ควรมุ่ ง เน้ น การขยายผลและการสร้ า งเครื่ อ งมือ
ประเมิน Soft Skill ในตัวนักศึกษา
๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ รักษาวงศ์ รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นาเสนอ
แทนอธิการบดี ดังนี้ รายงานสรุปการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๑๐ ประจาปี
๒๕๖๕ ในหัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์” และ IEEE International Conference on Cybernetics
& Innovation (ICCI) ๒๐๒๒ “Ai & Innovative Application” ระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ – ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ โรงแรม ณ เวลา อ.เมือง จ.ราชบุรี รายงานสรุปจานวนบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ มีดังนี้ จานวน
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บทความวิจัยทั้งหมดที่ส่งเข้ารับการพิจารณาจานวน ๘๓ บทความ จานวนบทความที่ได้ผ่านการพิจารณาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) จานวน ๗๖ บทความ จานวนร้อยละในการตอบรับบทความ (Acceptance rate)
คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๓๖ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจานวน ๓ ท่านต่อ ๑ บทความ ทั้งนี้มีบทความจากบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย จานวน ๓๕ บทความ และ จากบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยจานวน ๔๑ บทความ รายงานสรุป
จานวนบทความใน ICCI ๒๐๒๒ มีดังนี้ จานวนบทความวิจัยทั้งหมดที่ส่งเข้ารับการพิจารณาจานวน ๕๖ บทความ
จานวนบทความที่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) จานวน ๑๓ บทความ จานวนร้อยละ
ในการตอบรับบทความ (Acceptance rate) คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๒๑ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจานวน ๓ ท่าน ต่อ
๑ บทความ
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๓ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากกรรมการ
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ อ รรถพล อุ ส ายพั น ธ์ แจ้ ง ว่ า มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง เป็ น
มหาวิทยาลัยในกลุ่มที่ ๓ มหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นและชุมชนอื่น ได้ร่วมกับเทศบาลตาบลจอมพลในการเตรียม
เปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ในวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งเป็นโครงการที่ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๖ โดยจะเปิดเรียน
ทุ ก วั น พฤหั ส บดี เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น จ านวน ๕๐ คน การเรี ย นการสอนจะเน้ น กระบวนการ
การเรียนรู้ การศึกษาดูงานและการปฏิบัติ วิชาชีวิต วิชาชีพและการนาไปใช้
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๔ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีการแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการเพิ่มอีก ๑ ท่าน คือ นางสาว
สลิตา ศิลปบดินทร์ ทั้งนี้ฝ่ายวินัยและนิติการได้ตรวจสอบรายละเอียดในคาสั่งและเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย
ลงนามในคาสั่งแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
ประธานขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีการแก้ไข ดังนี้
๑) หน้า ๑๖ แก้ไข ดังนี้
(๑) ข้อ ๓.๒ ๑) คาว่า “กรณีนักศึกษารหัส ๕๘” แก้ไขเป็น “กรณีนักศึกษารหัสที่ลงท้าย ๕๘ ที่เข้า
เรียนปีการศึกษา ๒๕๕๘”
(๒) ข้อ ๓.๒ ๑) บรรทัดที่ ๕ ข้อความ “ แต่มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการให้นักศึกษากลับเข้าศึกษาได้
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยที่กาหนด หลังจากที่พ้นสภาพการศึกษาไม่เกิน ๕ ปี ซึ่งการออกประกาศดังกล่าว
เป็นไปตามข้อ ๓๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นั้น เป็น การดาเนินการไม่ถูกต้อง ในเมื่อ

๗
เจตนารมณ์ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงฉบังดังกล่าวได้กาหนดอย่างชัดเจน ว่าจะจัดการศึกษา
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการกาหนดระยะเวลา
การศึกษาระดับปริญญาโทไม่เกิน ๕ ปี”
แก้ไขเป็ น “แต่มหาวิทยาลั ย ไม่ดาเนิน การตามที่ กระทรวงการอุด มศึ กษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม ได้กาหนด แต่มหาวิทยาลัยได้ไปใช้ ข้อ ๓๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย โดยอธิการบดีออกประกาศ
การคืนสภาพให้กับนักศึกษาที่พ้นสภาพไปแล้ว และยังไม่เกิน ๕ ปี เข้าเรียนต่อได้อีก โดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
รหัส หรือการลงทะเบียนเรียนใหม่ ทาให้ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับมหาวิทยาลัย และขัดหรือแย้งกับประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ
(๓) ข้อ ๓.๒ ๑) บรรทัดที่ ๑๐ ข้อความ “ซึ่งสามารถหารายได้ให้มหาวิทยาลัยได้อีกด้วย” แก้ไขเป็น
“เงินดังกล่าวเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย”
๒) หน้า ๑๗ ข้อ ๓๓ บรรทัดที่ ๔ ข้อความ “โดยศาลจังหวัดราชบุรีได้อ่านคาพิพากษาของศาลฎีกา เมื่อ
วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามคาพิพากษาต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง” แก้ไขเป็น “โดยศาล
จังหวัดราชบุรีได้อ่านคาพิพากษาของศาลฎีกา เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามคาพิพากษาต่อมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง”
๓) หน้า ๒๐ ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒ ก่อนมติที่ประชุมเพิ่มข้อความ “กรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อสังเกต
ว่า หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เป็นหลักสูตรที่ได้ มีการระบุอยู่ใน มคอ.๒ สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย แต่
การดาเนินการได้นามาประกันคุณภาพในคณะครุศาสตร์ เห็นว่าไม่ถูกต้อง และข้อมูลนี้อาจจะมีปัญหา ไม่ตรงกับ
ความเป็นจริงในการที่จะเสนอไปหน่วยงานภายนอก”
ที่ประชุมได้มีมติร่วมกัน ให้การดาเนินการจัดทารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เสร็ จ สิ้ น ภายใน ๑๕ วัน ภายหลั งการประชุมแต่ละครั้ง และให้ ฝ่ ายเลขานุการสภามหาวิทยาลั ยเสนอรายงาน
การประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ผ่านช่องทาง Line กลุ่มสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หากมีการแก้ไขขอให้แจ้งรายละเอียดการแก้ไขผ่านช่องทาง Line กลุ่มสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ภายใน ๗ วัน เพื่อฝ่ายเลขานุการจะได้ดาเนินการและนาเข้าที่ประชุมเพื่อรับรองรายงาน
การประชุมต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ติดตามการปฏิบัติตามคาพิพากษาศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขดาที่ บ.๑๖๖/๒๕๕๗
คดีหมายเลขแดงที่ บ.๔๖๒/๒๕๖๑ (คดีหมายเลขดาที่ อบ.๗๐/๒๕๖๒ ของศาลปกครองสูงสุด)
นางสาวธิ ช าภรณ์ จิ น จารั ก ษ์ นิ ติ ก ร ชี้ แ จงรายละเอี ย ดว่ า ตามที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ ใ ห้
มหาวิทยาลัยรายงานความคืบหน้าคดีปกครอง ในคดีหมายเลขดา ที่ บ.๑๖๖/๒๕๕๗ คดีหมายเลขแดงที่ บ.๔๖๒/๒๕๖๑
(คดีหมายเลขดาที่ อบ.๗๐/๒๕๖๒ ของศาลปกครองสูงสุด) ระหว่างนายสนม ผิวงาม ผู้ฟ้องคดี กับสภามหาวิทยาลัย
กับพวกรวม ๕ คน ผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งคดียังอยู่ระหว่างการรอฟังคาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด นั้น ขอรายงานว่า
บันนี้ ศาลปกครองได้มีหมายนัดแจ้งให้ไปฟังคาพิพากษา ในวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ศาลปกครองกลาง
ตามหมายของศาล ฉบับลงวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงเรียนสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

๘
๓.๒ การพิจารณาข้อกฎหมายกรณีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้รับมอบอานาจจากผู้ฟ้องคดี
ฟ้องสภามหาวิทยาลัย มีผลประโยชน์ทับซ้อนทาให้การพิจารณาไม่เป็นกลางหรือไม่
นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์ นิติกร ชี้แจงรายละเอียดว่า จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ สภามหาวิทยาลัยได้มีมติมอบงานวินัยและนิติการพิจารณา
ข้อกฎหมายเกี่ยวกับกรณี กรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้รับมอบอานาจจากผู้ฟ้องคดี ฟ้องสภามหาวิทยาลั ย
ว่า การที่บุคคลหนึ่งเป็นทั้งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีในคดีเดียวกัน จะเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ และ
ประเด็นดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อจริยธรรมของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงหรือไม่ โดยให้นาเสนอผล
การพิจารณาต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป นั้น
บัดนี้ งานวินัยและนิติการได้พิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว จึงขอนาเสนอข้อมูล ว่า
กรณีนี้ กฎหมายที่เกี่ย วข้องมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยสรุปว่า เจ้าหน้าที่ที่จะทาการพิจารณาทางปกครองไม่ได้ ตามข้อ ๑๓ (๑) กรณีเป็นคู่กรณีเอง
และ (๔) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทน หรือตัวแทนของคู่กรณี ประกอบกับมาตรา
๑๖ ในกรณีมีเหตุอื่นใดนอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓ เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มี
อานาจพิจารณาทางปกครอง ที่ไม่สามารถพิจารณาทางปกครองได้ เนื่องจากมีสภาพร้ ายแรงอันอาจทาให้
การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง เจ้าหน้าที่หรือกรรมการผู้นั้นจะทาการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้น
ไม่ได้ การที่ผู้ รั บ มอบอานาจในคดีนี้ ได้มาอยู่ด้ว ยในการประชุม คือ นายถาวร เส้ งเอียด จะทาการพิจารณา
เกี่ยวกับคดีดังกล่าวในเรื่องนี้กับที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยไม่ได้ เนื่องจาก เป็นคู่กรณีเอง เป็นหรือเคยเป็นผู้แทน
โดยชอบธรรม หรือผู้พิทักษ์ หรือผู้แทน หรือตัวแทนของคู่กรณี และเจ้าหน้าที่หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มี
อานาจพิจารณาทางปกครอง ซึ่ง มีสภาพร้ายแรงอันอาจทาให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง เจ้าหน้าที่
หรือกรรมการผู้นั้นจะทาการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นไม่ได้ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ความเห็นของงานวินัยและงานนิติการ
อาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด แจ้งว่า ตนเป็นผู้รับอานาจจากผู้ฟ้องคดีดังกล่าว จึงขอออกจากห้องประชุม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อคิดเห็นและเสนอแนะ ดังนี้
๑) หากมีคณะกรรมการกลั่นกรองด้านกฎหมาย เรื่องพิจารณากรณีดังกล่าวเป็นอานาจของคณะกรรมการ
กลั่นกรองด้านกฎหมาย ไม่ต้องเสนอสภามหาวิทยาลั ยเพื่อพิจารณา เพียงแค่รายงานผลการพิจารณาต่ อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
๒) การให้ความเห็นเรื่องกฎหมายเป็นเรื่องสาคัญ และกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องอยู่ที่ศาล จึงไม่ใช่การพิจารณา
ทางปกครอง เห็ น ควรน าเรื่ องดังกล่ าวให้ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองด้านกฎหมายพิจารณาก่อนนาเสนอสภา
มหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการวินิจฉัยข้อกฎหมายกรณีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้รับ
มอบอานาจจากผู้ฟ้องคดี ฟ้องสภามหาวิทยาลัย มีผลประโยชน์ทับซ้อนทาให้การพิจารณาไม่เป็นกลางหรือไม่ ของ
งานวินัยและนิติการ เพื่อให้มีความชัดเจนและถูกต้อง จึงขอมอบให้คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายพิจารณาเรื่อง
ดังกล่าวก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย

๙
๓.๓ การขยายเวลาการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์ นิติกร ชี้แจงรายละเอียดว่า จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่
๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ สภามหาวิทยาลัยได้มีมติมอบให้งานวินัยและนิติการไปวิเคราะห์กรณี
การใช้ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอคืนสภาพนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ สาหรับนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ๕ ปี กลับเข้ามาศึกษาได้มีความถูกต้อง
หรือไม่ พร้อมทั้งหาทางออกเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป นั้น บัดนี้งานวินัยและนิติการได้
วิเคราะห์กรณีดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอนาเสนอว่า เรื่องนี้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่ อ ง เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ประเด็ น กฎหมาย เห็ น ว่ า ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ออกโดยอาศัยอานาจ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ส่วนข้อบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ทั้งประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ออกโดยอาศัยอานาจพระราชบัญญัติ
เช่นเดียวกัน
ส่วนประเด็นเนื้อหาของประกาศและข้อบังคับ มีความขัดหรือแย้งกันหรือไม่ นั้น ประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการได้ มีข้อ ๑๒ ๑๒.๒ กาหนดเอาไว้ปริญญาโท ให้ใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา
ส่วนข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๓๐ กาหนดว่า นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษาได้
ต้องมีคุณสมบัติ (๒.๒) ระดับปริญญาโท ไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา ในส่วนของประกาศของมหาวิ ทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอคืนสภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ออกโดยอาศัย
อานาจข้อ ๓๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๓ ก าหนดว่ า นั ก ศึ ก ษาที่ พ้ น สภาพการเป็ น นั ก ศึ ก ษาไม่ เ กิ น ๕ ปี และได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรประจาสาขาวิชาให้กลับเข้าศึกษาได้โดยได้รับอนุมัติจากคณะให้ดาเนินการตามระเบียบ
และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกาหนด
สรุป การที่มหาวิทยาลัยออกข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และได้ออก
ประกาศของมหาวิทยาลัยเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคืนสภาพการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗
เป็นการออกประกาศโดยอาศัยอานาจตามข้อบังคับ มิได้ขัดหรือแย้งต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการแต่อย่างใด
ประกอบกับสภามหาวิทยาลัยได้มี การพิจารณาในประเด็นดังกล่าวแล้ว ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่
๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ มีการอนุมัติให้นักศึกษาสาเร็จการศึกษามาได้โดยตลอด จึงสรุปได้
ว่า ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาระดับ
บัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ สามารถออกประกาศดังกล่าว โดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย
แต่อย่างใด จึงเสนอผลการพิจารณาของงานวินัยและนิติการ ต่อสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อสังเกตและเสนอแนะ ดังนี้
๑) เอกสารประกอบการพิจ ารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ควรจัดส่ งให้ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ศึกษาข้อมูลก่อนการพิจารณา
๒) ควรมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องลับ ที่นาเสนอสภามหาวิทยาลัย เห็นควรให้อนุกรรมการด้าน
กฎหมายพิจารณาหาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องลับและเกณฑ์การกาหนดเรื่องใดเป็นเรื่องลับ
๓) ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง ควรมีการติดตามการดาเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย

๑๐
๔) ประกาศของมหาวิทยาลั ยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอคืนสภาพ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ มีความขัดหรือแย้งหรือไม่
๕) การขยายระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษารหัสปี ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยดาเนินการถู กต้ อง
หรือไม่ ควรตรวจสอบ
๖) ประเด็นการพิจารณาเรื่องนี้ยังไม่ชัดเจนและครบถ้วน จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่
ผ่านมามอบหมายให้งานวินัยและนิติการไปพิจารณาว่ามีความขัดหรือแย้งอย่างไร จึงเห็นควรมอบอนุกรรมการ
ด้านกฎหมายนาเรื่องดังกล่าวกลับไปพิจารณาก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยมีมติมอบให้ อนุกรรมการด้านกฎหมายวินิจฉัยเรื่องการขยายเวลา
การสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
๓.๔ อาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด ขอสืบเนื่อง หน้า ๑๗ ระเบียบวาระที่ ๓.๓ เนื่องด้วยในการประชุมครั้ง
ที่ผ่านมาไม่ได้รับเอกสารพิจารณาเรื่องดังกล่าว ซึ่งแจกในห้องประชุม (อาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด เข้าประชุ ม
ระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม zoom meeting) จึงทาบันทึกข้อความขอเอกสารดังกล่าวไปพิจารณา ในฐานะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ประจา มีหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ในองค์กร กรณีพิพาท
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับมูลนิธิประชานุเคราะห์ราชบุรี ประเด็น คือ สภามหาวิทยาลัยไม่ได้ให้ความเห็นชอบให้
มหาวิ ท ยาลั ย ไปท าประนี ป ระนอมยอมความ ยิ น ยอมให้ ไ ปยกกรรมสิ ท ธิ์ อาคารสิ่ ง ปลู ก สร้ า งทั้ ง หลาย
สภามหาวิทยาลัยได้ให้เพียงหลักการเบื้องต้น ส่วนการตัดสินใจยกให้เป็นกรรมสิทธิ์ นั้น เป็นการประนีประนอม
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับศาล ซึ่งมองว่า มหาวิทยาลัยเสียหายหรือไม่ หากเสียหายขอให้ดาเนินการตามกฎหมาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ ให้ข้อมูลว่า สภามหาวิทยาลัยให้ความสาคัญกรณีพิพาทกับ
มูลนิธิประชานุเคราะห์ ราชบุรี โดยได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องดังกล่าวในการประชุมสภามหาวิทยาลัยประมาณ ๑๐
กว่าครั้ง ส่วนสัญญาประนี ประนอมดังกล่ าวได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และอัยการช่ว ยปรับ
ซึ่งเนื้อหาไม่มีการบิดเบือนจากที่ศาลตัดสิน เป็นการเข้าใจผิดว่ามหาวิทยาลัยได้ไปตกลงกับมูลนิธิประชานุเคราะห์
ทาสัญญาประนีประนอมกันเอง ขอชี้แจงเรื่องจริงว่ามูลนิธิประชานุเคราะห์ ราชบุรี ได้บริจาคที่ดินให้มหาวิทยาลัย
เพื่อให้จัดการศึกษา ต่อมามูลนิธิประชานุเคราะห์ ราชบุรี เห็นว่า มหาวิทยาลัยไม่ได้ดาเนินการจัดการศึกษาตามที่
ตกลงไว้ จึงมีการฟ้องร้องขอที่ดินคืน และศาลชั้นต้นตัดสินให้คืนที่ ดินกับมูลนิธิฯ เพราะมหาวิทยาลัยไม่ได้ไปใช้
ประโยชน์ และการคืนต้องคืนในสภาพเดิม มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการอุทธรณ์แต่ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยแพ้คดี
มหาวิทยาลัยได้ฎีกา ซึ่งในช่วงระหว่างฎีกามหาวิทยาลัยพยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับมูลนิธิประชานุเคราะห์
ราชบุรี และกรรมการมูลนิธิเห็นว่าควรมาเจราจาตกลงกัน ภายหลังจึงได้มีการทาสัญญาประนีประนอม ตามคา
พิพากษาของศาล
ประธานที่ประชุม ได้ให้ข้อสรุปว่า หากการดาเนินการดังกล่าวเป็นไปตามตามคาพิพากษาหรือคาสั่งการ
ของศาล ถือว่าชอบด้วยเหตุผลแล้ว ก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารไปดาเนินการ

๑๑
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วง
๔.๑ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วงจากสภาวิชาการ
๔.๑.๑ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาประจาภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.ราชศั กดิ์ สุ วรรณนั จศิ ริ ผู้ อ านวยการส านักส่ งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ชี้แจงรายละเอียดว่า ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีนักศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
จานวน ๓ คน และระดับปริญญาตรี จานวน ๔๓๗ คน ซึ่งคณะกรรมการประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้
ตรวจสอบแล้วว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้ว นและผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อสังเกตและเสนอแนะ ดังนี้
๑) ผู้ รั บ ผิ ด ชอบเรื่ อ งการอนุ มั ติ ใ ห้ ป ริญ ญาควรตรวจสอบเอกสารให้ มี ค วามถู ก ต้อ งและ
ครบถ้วน
๒) เมื่อนั กศึกษาส าเร็ จการศึกษาเมื่อใด ให้ นาเสนอสภามหาวิทยาลั ยพิจารณาอนุมัติให้
ปริญญาทุกเดือน เพื่อสิทธิประโยชน์ของนักศึกษา
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จานวน ๓ คน และ
ระดับ ปริ ญญาตรี จ านวน ๔๓๗ คน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยที่ประชุมรับรองรายงาน
การประชุมระเบียบวาระนี้
๔.๑.๒ พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.ราชศั กดิ์ สุ วรรณนั จศิ ริ ผู้ อ านวยการส านั กส่ งเสริ มวิ ชาการและ
งานทะเบียน ชี้แจงรายละเอียดว่า สาขาวิชาการตลาดขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บั ณฑิต สาขาวิ ช าการตลาด (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๖๒) โดยให้ นายประภั ส สร วิ เ ศษประภา แทน
นายอรรถพล อุสายพันธ์ ซึ่งเกษียณอายุราชการแล้ว โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่
๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม)
มติ ที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ข้อ ๑๐.๑.๒ แห่ งประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลั ย มี มติ เห็ นชอบการเปลี่ ยนแปลงการเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) โดยที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระนี้

๑๒
๔.๑.๓ พิจารณา ร่าง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล อ่าดี ชี้แจงรายละเอียดว่า ด้วยสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ได้ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์มุ้งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในการที่จะพัฒนาประเทศให้มีความ
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันให้ประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 และ Industry 4.0 โดยเน้นการ
ขั บ เคลื่ อนด้ ว ยนวั ตกรรม การเสริ มสร้ างศั กยภาพบุ คลากรทางด้ านการจั ดการเทคโนโลยี อุ ตสาหกรรมให้ มี
ความสามารถบริหารจัดการและดาเนินการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับงานในระดับสากลได้ และ
เป็นผลดีต่อประเทศในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมต่อไปในอนาคต
โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ จึง
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ ดังนี้
๑) ควรเพิ่มเรื่องเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของ Food Science ซึ่งกาลังเป็นเรื่องที่นิยม
๒) ควรเพิ่มกลุ่มเป้าหมายของหลักสูตรเป็นท้องถิ่น และกลุ่มโรงงานในท้องถิ่น
๓) หลักสูตรควรให้มีการเรียนภาษาอังกฤษ หรือหากมีนักศึกษาที่มีปัญหาเรื่องภาษาอังกฤษ
ควรมีการจัดอบรมพัฒนาด้านภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
๔) ทางสาขาวิชาควรวางแผนและควบคุมศักยภาพอาจารย์ผู้สอนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลั ยมี มติ เห็ นชอบและอนุมัติ หลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิชาการจั ดการ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕) โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อคิดเห็นและเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย โดยที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมระเบียบวาระนี้
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากนายกสภามหาวิทยาลัย
๕.๑.๑ พิจารณาแต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์รพีพรรณ กองตูม ชี้แจงรายละเอียดว่า ด้ว ยนายแพทย์ยงยุ ท ธ
วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ได้ดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง มาจนครบวาระแล้ว และตามที่
ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ให้ดารงตาแหน่งนายก
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อ ง แต่ง ตั้ง นายกสภามหาวิท าลัย ราชภัฏ หมู่บ้า นจอมบึง ในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.
๒๕๖๕ นั้ น มาตรา ๑๖ วรรคสาม แห่ งพระราชบั ญญัติ มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ กาหนด “ให้ สภา
มหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทาหน้าที่ แทน
นายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อไม่มีผู้ดารงตาแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลัย” จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
นายเสฎฐนั น ท์ อังกูรภาสวิช ญ์ ประธานคณะกรรมการส่ ง เสริม กิจ การมหาวิท ยาลั ย
ขอเสนอผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นอุปนายก
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

๑๓
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลั ยมี มติ เลื อ ก ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุ ว รรณ
กรรมการสภามหาวิทยาลั ยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ ดารงตาแหน่งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โดยมอบให้อนุกรรมการด้านกฎหมายตรวจสอบรายละเอียด และคาสั่ง ก่อนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม
๕.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากอธิการบดี
๕.๒.๑ พิจารณา ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ….
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์อ รรถพล อุ ส ายพั น ธ์ ชี้ แ จงรายละเอี ย ดว่า ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
พิจารณาเห็นว่าสมควรออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง
บุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... เพื่อให้การแต่งตั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔
ต่อมาสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาได้ออกหนั งสือ ที่ อว ๐๒๐๙.๕/ว๑ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
โดย ก.พ.อ.ได้มีมติเห็นชอบให้สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจนาประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ มาใช้บังคับแก่การยื่นเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการได้โดยอนุโลม ถึงวันที่
๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ แล้วแต่ความประสงค์ของผู้ยื่นเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัย จึงได้
พิจารณายกร่างข้อบังคับดังกล่าว โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย ข้อบังคับ
และระเบียบของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
มหาวิทยาลั ย จึ งขอเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
พ.ศ. .... ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมและเอกสารแยกเล่ม)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ ดังนี้
๑) การนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตาแหน่งทางวิช าการ ควรแสดงข้อมูล การ
พิจารณาเปรียบเทียบและอ้างอิงตามข้อ ๕ แห่งประกาศ กพอ.
๒) ในร่างข้อบังคับฯ ควรเพิ่มข้อความ ในข้อ ๑๑ (๒) การพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
ให้ผ่านสภาวิชาการก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๕
โดยให้ปรับแก้ตามข้อคิดเห็นและเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
๕.๒.๒ พิ จารณา ร่ าง การจั ดการศึ กษาโครงการพิ เศษ : ปริ ญญาในค่ ายมวยภายใต้ โครงการ
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกับค่ายมวยเพชรยินดี และค่ายมวยในกลุ่มฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดี ให้ข้อมูลว่า โครงการการจัดการศึกษา
โครงการพิเศษ : ปริญญาในค่ายมวยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกั บ
ค่ายมวยเพชรยินดี และค่ายมวยในกลุ่ม กลุ่มเป้าหมายผู้เรียนเปลี่ยนจากนักเรียนที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ ๖ ในโรงเรี ยน มาเป็ นนั กมวยที่ ส าเร็ จการศึ กษาชั้ นมั ธยมศึ กษาปี ที่ ๖ ในค่ ายมวย ซึ่ งมี ความต้ องการศึ กษา
ระดับอุดมศึกษา สาหรับรายละเอียดขอเชิญคณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

๑๔
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาราญ สุขแสวง คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์
แผนไทย ชี้แจงรายละเอียดว่า ปัจจุบันมีกลุ่ มนักมวยจานวนมากที่อยู่ในค่ายมวยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ที่สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และมีความประสงค์ต้องการจะศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรี เพื่อเป็นคุณสมบัติไปประกอบอาชีพเป็นครูมวยไทยในต่างประเทศ การประกอบอาชีพครูมวยไทย
ในต่างประเทศจะต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือนาไปประกอบอาชีพในด้านอื่น ๆ เช่น
นักวิชาการด้านมวยไทย ผู้ประกอบการด้านมวยไทย สามารถจัดทาธุรกิจเกี่ยวกับมวยไทย เนื่องจากกลุ่มนักมวย
ดังกล่าวไม่สามารถมาเรียนในสถานศึกษาได้ เพราะต้องทาการฝึกซ้อมในค่ายมวยซึ่งเป็นอาชีพหลักในการหารายได้
ของนักมวย ทาให้ขาดโอกาสที่จะศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
จากเหตุผลและปัญหาดังกล่าว วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย จึงมีความประสงค์
ที่จะดาเนินการจัด “โครงการปริญญาในค่ายมวย” โดยนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขามวยไทยศึกษาไปดาเนินการ
จัดการเรียนการสอนในค่ายมวยเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มนักมวยได้มีโอกาสสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อ
นาไปสู่การพัฒนานักมวยให้มีคุณสมบัติไปประกอบอาชีพครูมวยไทย นักวิชาการด้านมวยไทย ผู้ประกอบการด้าน
มวยไทย และจัดทาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับมวยไทย
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย
การจัดการศึกษาโครงการพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๙ กาหนดให้ “การขออนุมัติจัดการศึกษาโครงการพิเศษ ให้คณะ
ที่ขออนุมัติจัดการศึกษาโครงการพิเศษจัดทารายละเอียดการดาเนินงาน การกาหนดอัตราค่าธรรมเนียม การ
จัดสรรเงินรายได้ ค่าใช้จ่ายในการบริหารและการจัดการศึกษาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย” มหาวิทยาลัยได้จัดทา
ร่าง การจัดการศึกษาโครงการพิเศษ : ปริญญาในค่ายมวยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่ บ้ านจอมบึ ง กั บ ค่ ายมวยเพชรยิ น ดี และค่ ายมวยในกลุ่ มฯ ซึ่ งได้ รั บความเห็ นชอบจากคณะกรรมการบริ หาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงขอ
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกชุด)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อคิดเห็นและเสนอแนะ ดังนี้
๑) ควรปรับการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบทวิภาค เพื่อให้ถูกต้องตามการดาเนินการจริง
๒) ต้องการให้เน้นเรื่องการสอนศิลปะการไหว้ครู และการเป็นกรรมการตัดสินบนเวที
๓) ควรมีการประชาสัมพันธ์ เช่น ผ่านทางทีวี มีตัวอักษรเคลื่อนไหวด้านล่างของทีวี
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การจัดการศึกษาโครงการพิเศษ
พ.ศ. ๒๕๔๙ สภามหาวิทยาลัย มีมติ เห็นชอบการจั ดการศึกษาโครงการพิเศษ : ปริญญาในค่ายมวยภายใต้

โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกับค่ายมวยเพชรยินดี และค่ายมวยในกลุ่มฯ
โดยที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมระเบียบวาระนี้
๕.๒.๓ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการประจาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยแทน
ตาแหน่งที่ว่าง
อาจารย์ภณิชชา จงสุภางค์กุล รองคณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
ชี้แจงรายละเอียดว่าตามที่สภามหาวิทยาลัยมีคาสั่งที่ ๔๓/๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะกรรมการประจาวิทยาลัยมวยไทย
ศึกษาและการแพทย์ แผนไทย สั่ ง ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคาม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น เนื่องจากอาจารย์วิภาวี จันทร์ศรี
กรรมการประจาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย จากผู้แทนประธานสาขาวิชา ได้ลาออกจากประธาน
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย และนายเอกรวี ครุฑางคะ เลขานุการคณะกรรมการประจาวิทยาลัย มวยไทยศึกษาและ
การแพทย์แผนไทย ได้เปลี่ยนตาแหน่งงานใหม่ ซึ่งมีผลพ้นสภาพจากตาแหน่งกรรมการประจาวิทยาลัยมวยไทย
ศึกษาและการแพทย์แผนไทย

๑๕

วิทยาลั ยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยได้ดาเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คณะกรรมการประจาคณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ เรียบร้อยแล้ว ได้อาจารย์เฟื่องลดา ทบศรี
เป็นกรรมการประจาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย จากผู้แทนประธานสาขาวิชา และได้นางสาว
ศศิมา ว่องไว เป็นเลขานุการ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
ประธาน ได้สอบถามการดาเนินการได้มาซึ่งรายชื่อผู้ที่จะเสนอแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
กรรมการประจาวิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย ได้ดาเนินการตามกฎหมายอย่างถูกต้องและครบถ้วน
หรือไม่
อาจารย์ภณิชชา จงสุภางค์กุล รองคณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผน
ไทย แจ้งว่า ได้ดาเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คณะกรรมการประจาคณะ
พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้รายชื่อผู้ที่จะเสนอแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการประจาวิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผน
ไทยเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คณะกรรมการประจาคณะ พ.ศ.
๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการประจาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
แทนตาแหน่งที่ว่างตามวาระที่เหลือของผู้ซง่ึ ตนแทน ดังนี้
๑) อาจารย์เฟื่องลดา ทบศรี ผู้แทนประธานสาขาวิชา
กรรมการ
๒) นางสาวศศิมา ว่องไว ปฏิบัติหน้าที่ตาแหน่งหัวหน้าสานักงาน
เลขานุการ
โดยให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบความถูกต้องร่างคาสั่งแต่งตั้ง กรรมการประจาวิทยาลัยมวยไทยศึกษา
และการแพทย์แผนไทยแทนตาแหน่งที่ว่าง ก่อนนาเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม
๕.๒.๔ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) แทนตาแหน่งที่ว่าง
นายพูนชัย คทาวัชรกุล ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มี
คาสั่งที่ ๒๑/๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) สั่ง ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น เนื่องจากอาจารย์ ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก กรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย
(ก.บ.ม.) (ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา) ได้ครบวาระการดารงตาแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา จึงมีผลทาให้ท่านพ้นจากการดารงตาแหน่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ด้วย
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่า
ด้ ว ย หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร การบริ ห ารงานบุ ค คล พ.ศ. ๒๕๕๙ ก าหนด “ให้ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัยคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า ก.บ.ม.” จึงเสนอสภามหาวิทยา
เพือ่ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารย์ประจาแทนตาแหน่งที่ว่างตามวาระที่เหลือของผู้ ซึ่งตนแทน (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม)
ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.ชัช วาล แอร่มหล้ า แจ้งว่า กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย จาก
คณาจารย์ประจาได้ร่วมกันคัดเลื อกผู้แทนเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลั ย
(ก.บ.ม.) แทนตาแหน่งที่ว่างแล้ว คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช จินดาสกุลยนต์

๑๖

มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ การบริหาร
งานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช จินดาสกุลยนต์
ดารงตาแหน่งกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) แทนตาแหน่งที่ว่าง ตามวาระที่เหลือ
ของผู้ ซึ่งตนแทน โดยให้ ฝ่ ายกฎหมายตรวจสอบความถูกต้อง ร่าง คาสั่ งแต่งตั้งผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์อ รนุ ช
จิ น ดาสกุล ยนต์ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลั ย (ก.บ.ม.) แทนตาแหน่งที่ว่าง
ก่อนนาเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ ประธาน สอบถามมหาวิทยาลัยได้ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามที่พระราชบัญญัติ
ข้อบังคับหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด ครบถ้วนหรือไม่ มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายของมหาวิทยาลัยตรวจสอบ
และดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน สาหรับอนุกรรมการกลั่ นกรองเรื่องต่าง ๆ ก่อน
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อาจศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นเพื่อความครบถ้วน และขอฝากอุปนายก
สภามหาวิทยาลัยช่วยดูเรื่องอนุกรรมการกลั่นกรองชุดต่าง ๆ ของสภามหาวิทยาลัยด้วย
ให้อธิการบดี ประสานแจ้งคณบดี ผู้อานวยการ หัวหน้าหน่วยงาน ให้ไปวิเคราะห์บริบทหน่วยงาน
ตนเอง แล้วมานาเสนอความต้องการ ปัญหา อุปสรรค แผนการพัฒนาปรับปรุง และเป้าหมายตัวชี้วัดที่อยากให้
เกิดขึ้นของหน่วยงาน
๖.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ แจ้งว่า เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เชิญชวนให้รับชมการถ่ายทอดสด การประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจง
ทาความเข้าใจกับผู้ บริ หารสถาบัน อุดมศึกษาเกี่ยวกับประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เรื่องแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา และแนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อ
สังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค โดยเฉพาะเรื่องการสรรหานายกสภาฯ
การสรรหาอธิการบดี การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลั ย ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว โดยขอให้
มหาวิทยาลัยปรับข้อบังคับเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ขณะเดียวกันจะมี
การปรับพระราชบัญญัติให้เสร็จสิ้นภายใน ๓ ปีต่อไป ต้องการให้อธิการบดีและผู้แทนที่ได้รับมอบหมายให้เข้าฟัง
เรื่องนี้มาแจ้งเพื่อทราบในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป
๖.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ ขอมอบเอกสารรายงานสารสนเทศ และ รายงาน
ประจาปี ๒๕๖๔ ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย
๖.๔ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น.
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