๑
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมลิขิต ๑ โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
กรุงเทพมหานคร
รายนามผู้เข้าประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทาหน้าที่
แทนนายกสภามหาวิทยาลัย
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดี
๓. ดร.กาพล วันทา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ดร.คมศร วงษ์รักษา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. นายประพันธ์ มนทการติวงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. นายเรืองชัย เนตรปฐมพร
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย
๘. อาจารย์จินตนา กล้ายประยงค์
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
แทนประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ กรรมการจากผู้บริหาร
๑๐. อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง
กรรมการจากผู้บริหาร
๑๑. อาจารย์ ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
๑๒. อาจารย์ ดร.นาวิน คงรักษา
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
๑๓. อาจารย์ ดร.บุรินทร์ นรินทร์
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
๑๔. อาจารย์ ดร.สุดจิต หมั่นตะคุ
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
๑๕. อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข
รองอธิการบดี
๑๖. นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์
นิติกร
๑๗. นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๑๘. นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
๑. อาจารย์ชดาทิพ ชูจิตร
๒. อาจารย์ศุภลักษณ์ สุดขาว
๓. อาจารย์นิชนันท์ ชูเกิด

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๒
๔. อาจารย์ ดร.พุทธพร พุ่มโรจน์
๕. อาจารย์ทรงเกียรติ อิงคามระธร
๖. อาจารย์อัชฌา สมนึก
๗. นางสาวปุญญพัฒน์ จันทร์เพชร

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์คณะครุศาสตร์
อาจารย์วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์ไทย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากประธาน
วัน ที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษาได้เชิญนายกสภา
มหาวิทยาลัย อธิการบดี ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ จากมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชน รวมทั้ง
องค์กรอิสระต่าง ๆ เช่น องค์กรสภาวิชาชีพ สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาที่ห้องประชุม มหิตลาธิเบศร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยรับฟังความคิดเห็นใน ๓ เรื่อง คือ
๑) ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
๒) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา
๓) ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา
นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิด
และรับฟัง บุคคลที่ขึ้นรับฟังบนเวที ได้แก่ ประธานคณะกรรมการร่างกฎหมาย ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด
เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเลขาธิการสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ความคิดเห็นที่มีต่อร่างฉบับที่ ๑ คือ ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งเป็น
การแยกภาระกิจการเกี่ยวกับการอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาออกมาจัดตั้งเป็นกระทรวงการอุดมศึกษา นั้น
ส่ว นใหญ่เ ห็น ด้ว ย ร่า งฉบับ ที่ ๒ เป็น การกาหนดเกี่ย วกับ ขอบเขตและหน้า ที่ และอานาจของกระทรวง
การอุดมศึกษา การจัดระบบบริหารจัดการ รวมทั้ งการมอบอานาจให้ปฏิบัติราชการแทน ประเด็นสาคัญที่มี
การอภิป ราย คือ ประเด็น เกี่ย วกับ หลักสูต รของสถาบัน อุด มศึกษาของรัฐ สัง กัดกระทรวงการอุดมศึกษา
ที่ผ่านความเห็นชอบของกระทรวงแล้ว ควรได้รับการรับรองโดยปริยายจากสภาวิชาชีพด้วยหรือไม่
สาหรับฉบับที่ ๓ ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา ซึ่งเป็นการกาหนดหลักการการจัดการ
อุดมศึกษา ภารกิจหน้าที่ของอุดมศึกษา มาตรการในการส่งเสริมและกากับดูแลการจัดการอุดมศึกษา รวมทั้ง
หลักการในการจัดสรรงบประมาณ เป็นร่างที่มีการอภิปรายมากที่สุด ประเด็นที่มีการอภิปราย แสดงข้อคิดเห็น
ได้แก่
๑) เรื่องจานวนและองค์ประกอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่มีจานวนลดลง
๒) อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่มีลักษณะสั่งการมากขึ้น

๓
๓) การลดบทบาทของสภาวิชาชีพ
๔) อานาจหน้าที่ในการกากับดูแลของรัฐมนตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการควบคุมมาตรฐาน/
คุณภาพ ที่มีมากขึ้น
เป็นต้น ซึ่งความคิดเห็นทั้งหมด คณะทางานจะได้นาไปพิจารณาต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ
ใมมีกับ๑.๒ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากอธิการบดี
๑) เมื่อวันที่ ๑๙ – ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ อธิการบดีและคณะ ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.อาคม
เจริญ สุข ที่ดูแ ลรับ ผิด ชอบงานวิจ ัย สภามหาวิท ยาลัย วิเ ทศสัม พัน ธ์ และงานสสส.จอมบึง มาราธอน
อาจารย์วัฒนพงศ์ อ่อนนุ่ม ประธานสาขาวิชาพลศึกษา และนางสาวสุภาพร ศรีสุวรรณ เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
ได้เดินทางไปเยือน University of Tsukuba ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ ๗ ของประเทศญี่ปุ่น เพื่อไปดูงาน
ด้านการส่งเสริมสุขภาวะ การส่งเสริมด้านการกีฬา และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดงานวิ่งมาราธอน
โดยที่เมื่อสองปีที่แล้ว คณะอาจารย์และนักศึกษาของ University of Tsukuba ก็ได้เดินทางเยือนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเพื่อมาสาธิตการสอนกีฬา และมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับมหาวิทยาลัย การเยือนในครั้งนี้
ได้เยี่ยมชม Sports and Physical Education Center โดยได้รับการต้อนรับและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ
Prof. Dr.Yukio Yamada, Faculty of Health and Sports Sciences ซึ่งเป็น Director ของศูนย์ดังกล่าว
ยังได้มีโอกาสพบกับ Prof. Dr.Yoshiharu Nabekura, Faculty of Health and Sports Sciences ในฐานะ
Vice-Director of Society for Running ผู้ซึ่งมีบทบาทสาคัญในการจัดงาน Tsukuba Marathon
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดงานวิ่งมาราธอน ทาให้ทราบว่า มหาวิทยาลัย Tsukuba ร่วมกับ
เมือง Tsukuba ได้จัดการแข่งขัน Tsukuba Marathon มาแล้ว ๓๖ ปี เมื่อปีที่ผ่านมามีนักวิ่งเข้าร่วมวิ่งจานวน
ประมาณ ๑๖,๐๐๐ คน และมหาวิทยาลัย Tsukuba โดย Prof. Dr.Nabekura ยังได้มีการเปิดการเรียน
การสอนวิชาวิ่งมาราธอน อีกด้วย ในตอนท้ายของการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ยังได้มีการตกลงเกี่ยวกับ
การแลกเปลี่ยนนักวิ่ง และการสังเกตการณ์ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของคณะผู้จัดในช่วงวันจัดงาน ซึ่งในปี
พ.ศ. ๒๕๖๐ Tsukuba Marathon จะจัดให้มีขึ้นในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
นอกจากนั้น ยังได้มีโอกาสไปไปเยี่ยมชม Park หรือ สวนสาธารณะของเมือง ทาให้ได้รับข้อคิด
ประสบการณ์เกี่ยวกับการทาให้ Park เป็นได้ทั้งสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกาลัง เล่นกีฬา เนื่องจากใน Park
จะมีการสร้างสนามกีฬาประเภทต่างๆ ให้อยู่ภายใน Park และเป็นแหล่งเรียนรู้จากการจัดให้มีอบรมให้ความรู้
หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรต่าง ๆ ซึง่ เป็นตัวอย่างที่ดีมาก นับเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สาธารณะ
๒) เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยได้ลงนามความร่วมมือกับบริษัท กสท.
โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) (CAT Telecom Public Company Limited) และบริษัท แพคกอน จากัด
(PAKGON) ในโครงการนวัตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษาเพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก
ดังที่ทราบ CAT เป็นผู้ ดูแลเรื่องของระบบการสื่อสาร โทรคมนาคมของไทยและของต่างประเทศ เดิมคือ

๔
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย และบริษัท PAKGON เป็นบริษัทลู ก การทาความร่วมมือครอบคลุ ม
๘ ประเด็น ดังนี้
(๑) เรื่องการจัดผู้เชี่ยวชาญมาช่วยสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี PAKGON
จะเป็นผู้สนับสนุนเรื่องนี้ มหาวิทยาลัยมีหน้าที่ในการจัดห้องเรียน และอานวยความสะดวก
(๒) การจัดหลักสูตรฝึกงาน เรียกว่า Corporate University โดยการทาห้องปฏิบัติการ
ในมหาวิทยาลัยให้เสมือนกับเป็นในโรงงานจริง ๆ
(๓) CAT และ PAKGON จะเป็นผู้สนับสนุน ประสานงานให้เกิด start up business
โดยผ่านศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ซึ่ งขณะนี้มหาวิทยาลัยมีศูนย์บ่มเพาะฯ
ที่จัดตั้งจากการสนับสนุนงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
แนวทางดาเนินการ คือ มหาวิทยาลัยคัดเลือกนักศึกษาในศูนย์บ่มเพาะฯ ที่มีศักยภาพ ส่งไปที่ CAT Techno
Farm ที่จัดตั้งโดยรัฐบาลเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ให้เกิดการ start up คือ เก้ากระโดด ก่อนจะเติบโต
เป็น “เถ้าแก่” โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อที่จะขายได้ทั้งโลก
(๔) การทาสิ่งที่เรียกว่า e – Education สาหรับจัดการศึกษาแบบออนไลน์ โดยทาง
CAT จะเป็นผู้พัฒนาแบบฟอร์มร่วมกับ PAKGON มหาวิทยาลัยมีหน้าที่พัฒนาหลักสูตรที่จะรองรับเรื่องนี้
ในทางปฏิบัติ เรื่องที่ ๑ กับเรื่องที่ ๔ ใน MOU นี้ จะดาเนินการเลยในภาคเรียนที่ ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ นี้ โดยมหาวิทยาลัยได้เลือกหลักสูตร Digital Media รับผิดชอบโดย อาจารย์ ดร.นาวิน
คงรักษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นหลักสูตรที่จะดาเนินการ แต่ยังมีรายละเอียดที่ยังต้องมีการเจรจา
เพิ่มเติม เช่น เรื่องค่าใช้จ่ายต่อหัว เพราะต้องมีการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาระบบที่จะใช้เป็นสื่อ
การเรียนการสอนที่นักศึกษาสามารถที่จะเรียนรู้ได้
(๕) เรื่องการพัฒนาโครงข่ายอินเตอร์เ น็ตความเร็วสูง ซึ่งเรื่องนี้มหาวิทยาลัยได้มีการ
พัฒนามาโดยลาดับ การพัฒนาในข้อ ๕ นี้ เป็นการพัฒนาเพื่ออนาคตข้างหน้า รองรับแนวคิด Smart City
โดยให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็น Local Cloud
(๖) การตั้งร้านจาหน่ายอุปกรณ์ไอที
(๗) การบริการ Content และ Software
(๘) การเชื่อมโยง Smart University และ Smart City กับทางจังหวัด
ดร.คมศร วงษ์รักษา แสดงความคิดเห็นว่า ตาม MOU กับ CAT ควรทาแผนปฏิบัติการความ
ร่วมมือ โดยแสดงให้เห็นว่ามีกิจกรรมอะไรบ้าง เป้าหมายความสาเร็จคืออะไร ช่วงเวลาดาเนินการ และมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งถ้า CAT ดาเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหลายแห่ง การมีแผนปฏิบัติการ
จะแสดงให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการดาเนินการอย่างเป็นระบบ
มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม และควรมีการรายงานความก้าวหน้าให้สภามหาวิทยาลัยทราบด้วย

๕
ประธานที่ประชุม มอบฝ่ายเลขานุการให้พิจารณานาเรื่องในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนาเสนอ
ให้มหาวิทยาลัยดาเนินการ และนามารายงานสภามหาวิทยาลัย
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๓ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากกรรมการ
๑) นายประพันธ์ มนทการติวงศ์ แจ้งว่า ได้รับการติดต่อจากประธานคณะกรรมการมาตรฐาน
วิชาชีพ ให้ประสานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเรื่องการสร้างมาตรฐานมวยไทย เนื่องจากมวยไทย
เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ แต่มวยไทยก็มีความหลากหลาย ดังนั้นทาอย่างไรให้คงเอกลักษณ์ของมวยไทย
มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนอยู่แล้ว และเป็นที่ยอมรับในประเทศไทย จึงมีความเหมาะสม เรื่องนี้
หากทาสาเร็จ มหาวิทยาลัยจะเหมือนเป็นศูนย์มาตรฐานเรื่องมวยไทย ซึ่งเป็นเรื่องดี จึงนาเสนอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยให้รับทราบ
ดร.คมศร วงษ์รักษา กล่าวเสริมว่า เรื่องมวยไทย มหาวิทยาลัยเริ่มต้นมาดีแล้ว น่าจะทาให้เกิด
ความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยอาจแบ่งเป็นมวยไทยเพื่อการอาชีพ มวยไทยเพื่อสุขภาพ มวยไทยเพื่อการอนุรักษ์
วัฒนธรรม อาจมีการประสานกับโรงเรียนในจังหวัดราชบุรี ให้มีการส่งเสริมการรามวยไทยในตอนเช้า โดยอาจ
เริ่มจากการอบรมครูโรงเรียนละ ๒ – ๓ คน เพื่อเป็นแกนนาของแต่ละโรงเรียน เมื่อดาเนินการไปสักระยะอาจ
จัดให้มีการประกวดระหว่างโรงเรียน ในแง่มวยไทยอาชีพ อาจทามาตรฐานเป็นระดับ ว่าระดับหนึ่งต้องทาอะไร
ได้ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ต้องทาอะไรได้ ขณะนี้ มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งเดียวที่ผลิตบัณฑิตด้านนี้
ถ้าทาได้ มวยไทยที่มหาวิทยาลัยก็เหมือนเป็นประเภทต้นฉบับ
ดร.กาพล วันทา กล่าวเสริมว่า ถ้าเราสามารถเป็นเจ้าภาพในเรื่องมาตรฐานชาติมวยไทย จะเป็น
เรื่องที่ดีมาก
อธิการบดี กล่าวเสริมว่าได้พบกับประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ แล้ว และได้นาท่าน
ไปที่วิทยาลัยมวยไทยเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในเรื่องนี้กันแล้ว ขณะนี้รอการประสานจากสถาบันเรื่องการ
ดาเนินการ
๒) นายเรืองชัย เนตรปฐมพร ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แจ้งว่า
ตามที่ได้แจ้งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยร่วมกิจกรรมเดินเพื่อสุขภาพ
ชมสวนมวลไม้ในวรรคดี ในงานเขาประทับช้าง เทรล วันอาทิตย์ที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา นั้น
กิจกรรมได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดี โดยเฉพาะได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดมาร่วมเดินเพื่อสุขภาพ
พร้อมกับเรียนรู้เกี่ยวกับมวลไม้ต่างๆ ที่สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึงได้จัดเจ้าหน้าที่มาให้คาอธิบาย
และได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ถือว่าคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้ ดาเนินตามมาตรา ๒๖ (๔) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ รายได้จากการจัดกิจกรรมเพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษา
ให้กับนักศึกษาก็บรรลุตามเป้าหมาย ขอขอบคุณประธานและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน
ที่ประชุมรับทราบ

๖
๑.๔ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากเลขานุการ
ไม่มี
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ประธานขอให้ ที่ ป ระชุ ม ตรวจสอบรายงานการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีการแก้ไข ดังนี้
๑) หน้า ๘ รายนามผู้เข้าร่วมประชุม ข้อ ๒. ข้อความ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีปัญญา
คามีศักดิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” แก้ไขเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีปัญญา คามีศักดิ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
๒) หน้า ๙ ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่องแจ้งให้ทราบจากประธาน ข้อ ๑) ย่อหน้าที่ ๓ ข้อความ
“พระเนตรพระกัณฑ์” แก้ไขเป็น “พระเนตรพระกรรณ”
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ การขอไม่บันทึกข้อมูลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในลงในระบบ CHE– QA
Online ของหลักสูตรที่มีการปิดหลักสูตรไปแล้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดี ชี้แจงรายละเอียดว่า ในการประชุม ครั้งที่
๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้นสภามหาวิทยาลัยมีมติให้ปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรคุรุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาต่างประเทศ และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แล้ว นั้น ตามหนังสือ
ที่ ห ารื อ กั บ ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ก าหนดว่ า ประเด็ น ที่ ห นึ่ ง หลั ก สู ต รที่ ปิ ด ต้ อ งให้
คณะกรรมการประจาหลักสูตรดูแลนักศึกษาจนส าเร็จการศึกษา ประเด็นที่สอง เรื่องการประกันคุณภาพ
ให้ดาเนินการเฉพาะตัวบ่งชี้ที่มีการดาเนินการ ซึ่งเรื่องนี้เชื่อมโยงไปสู่ประเด็นเรื่องการคีย์ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
เข้าฐานข้อมูล ในระบบ CHE-QA Online ซึ่งก็จะไปมีผลทาให้การคานวณคะแนนในภาพรวมไม่ถูกต้อง
สมบูร ณ์ เพราะตั ว บ่ ง ชี้ บ างตั ว ที่ ไ ม่ มี ก ารด าเนิ น การ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การรั บ นั ก ศึ ก ษา
จึงนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอไม่บันทึกข้อมูลการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในลงในระบบ CHE– QA Online ของหลักสูตรที่มีการปิดหลักสูตรไปแล้วดังรายชื่อหลักสูตรที่
ได้กล่าวข้างต้น

๗
มติทปี่ ระชุม สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการไม่บันทึกข้อมูลการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในลงในระบบ CHE– QA Online ของหลักสูตรที่มีการปิดหลักสูตรไปแล้ว ได้แก่หลักสูตร
รั ฐ ประศาสนศาสตร์ ม หาบั ณฑิ ต สาขารั ฐ ประศาสนศาสตร์ หลั กสู ต รศิล ปศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ช า
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรคุรุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
๓.๒ การดาเนินการในคดีแพ่ง คดีหมายเลขดาที่ ๑๐๕๘/๒๕๕๙ ของศาลจังหวัดราชบุรี ระหว่าง
มูลนิธิประชานุเคราะห์ราชบุรี โจทก์ กับ มหาวิทยาลัยที่ ๑ กับ พวกรวม ๒ คน จาเลย กรณีพิพาทเรื่องที่โจทก์
ขอคืนที่ดินที่ให้มหาวิทยาลัยตามบันทึกข้อตกลง
นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่มูลนิธิประชานุเคราะห์ราชบุรี โจทก์
ได้ดาเนินการฟ้องคดีแพ่ง กับมหาวิทยาลัยที่ ๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช ที่ ๒ จาเลย ต่อศาล
จังหวัดราชบุรี เป็นคดีหมายเลขดาที่ ๑๐๕๘/๒๕๕๙ โดยการดาเนินกระบวนการพิจารณาของศาลจังหวัด
ราชบุรี ศาลนั ดไกล่เกลี่ย เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และนัด
สืบพยานในวันที่ ๒๗ – ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ศาลไกล่เกลี่ยโดยให้มหาวิทยาลัยนาข้อตกลงการไกล่เกลี่ย
กรณีที่มูลนิธิฯขอคืนที่ดินพิพาท เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและสภามหาวิทยาลัย และเมื่อที่ประชุม
มีมติประการใด ให้แจ้งผลการพิจารณาให้ศาลและโจทก์ได้รับทราบ ในวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ที่ป ระชุมคณะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลัยได้ประชุมพิจารณา เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ และมีมติเห็นชอบว่า มหาวิทยาลัยฯ ไม่ควรคืนที่ดินที่ใช้ประโยชน์ให้แก่มูลนิธิประชานุเคราะห์ ราชบุรี
เนื่องจากมหาวิทยาลัยมิได้ทาผิดข้อตกลงแต่อย่างใด และให้นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
ต่อมา สภามหาวิทยาลัยได้ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าว ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่
๖/๒๕๖๐ เมื่อ วัน ที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และมี มติ เห็ นชอบตามมติ ของ คณะกรรมการบริห าร
มหาวิทยาลัย คือ ไม่ควรคืนที่ดินตามข้อไกล่เกลี่ยในคดีแพ่ง คดีหมายเลขดาที่ ๑๐๕๘/๒๕๕๙ ของศาลจังหวัด
ราชบุรี ให้กับมูลนิธิประชานุเคราะห์ราชบุรี โดยให้ศาลดาเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป
มหาวิทยาลัยได้หารือกับพนักงานอัยการด้วยวาจาเกี่ยวกับเรื่องการที่จะยื่นคาร้องขอให้ศาล
วินิ จ ฉัย ชี้ขาดอานาจหน้ าที่ร ะหว่างศาล และพนักงานอัยการแจ้งว่ามหาวิทยาลั ยสามารถดาเนินการยื่น
คาร้องเองได้ ดังนั้น ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยจึงได้มอบอานาจให้นิติกรไปยื่นคาร้อง
ขอให้ วินิ จ ฉัยชี้ขาดอานาจหน้ าที่ร ะหว่างศาล เพราะเห็ นว่าคดีดังกล่ าวควรเป็นคดีปกครอง ขณะนี้รอฟัง
คาสั่งศาลอยู่
วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถพล อุสายพันธ์
ตาแหน่ งรองอธิการบดี เป็ น ผู้รั บ มอบอานาจจากมหาวิทยาลัยไปศาล พร้อมด้ว ย อาจารย์ ช ดาทิพ ชูจิตร
ตาแหน่งคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนิติกรไปศาล โดยผู้รับมอบอานาจได้ยื่นคาร้องแจ้ง

๘
มติที่ประชุมของทางมหาวิทยาลัยต่อศาล และศาลให้ส่งสานวนคืนผู้พิพากษาเจ้าของสานวนทาการพิจาณา
สืบ พยานต่อไปส่วนคาสั่ งในเรื่ องคาร้ องขอให้วินิจฉัยชี้ขาดอานาจหน้าที่ระหว่างศาล ว่าคดีดังกล่ าวเป็นคดี
ปกครองหรือไม่ศาลให้ฟังคาสั่งวันสืบพยาน ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ที่ประชุมรับทราบ
๓.๓ การบังคับคดีในคดีแพ่ง คดีหมายเลขแดงที่ ๖๖๖/๒๕๕๗ ของศาลจังหวัดราชบุรี ระหว่ างมูลนิธิ
ประชานุเคราะห์ราชบุรี โจทก์ กับ มหาวิทยาลัยที่ ๑ กับพวกรวม ๒ คน จาเลย กรณีพิพาทเรื่องเงินบริจาค
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่มูลนิธิประชานุเคราะห์ราชบุรี เป็น
โจทก์ ยื่น ฟ้องมหาวิทยาลั ยราชภัฏ หมู่บ้ านจอมบึง กับพวก รวม ๒ คน เป็นจาเลย เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน
๒๕๕๖ ต่อศาลจังหวัดราชบุรีในข้อหาผิดสัญญา เรียกเงินคืน จานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ต่อมาโจทก์และจาเลย
ได้ทาสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาล เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นคดีแพ่งหมายเลข
แดงที่ ๖๖๖/๒๕๕๗ โดยสัญญาดังกล่าวมีผลให้มหาวิทยาลัยฯจะต้องดาเนินการสร้างโรงเรียนสาธิตฯ ภายใน
เวลาสองปี นับแต่วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามเงื่อนไขของสัญญาประนีประนอม
ต่อมา วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โจทก์ได้ขอให้ศาลออกหมายบังคับคดี เพื่อให้จาเลย
ทั้งสองชาระหนี้แก่โจทก์ มหาวิทยาลัยจึงได้นาเรื่องเข้าดังกล่าวพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และเสนอพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ และสภามหาวิทยาลัยมีมติไม่เห็นชอบการคืนเงินบริ จาค จานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่มูลนิธิ
ประชานุเคราะห์ราชบุรี เนื่องจากเห็นว่า มหาวิทยาลัยยังไม่ผิดตามสัญญาประนีประนอมยอมความ และให้
มหาวิทยาลัยเสนอต่อพนักงานอัยการเพื่อยื่นคาร้องเสนอต่อศาลให้งดการบังคับคดีต่อไป
ในวัน ที่ ๑ มิถุน ายน พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึงจึงได้มีห นังสื อถึง
อัย การจั งหวัดราชบุ รี เพื่อขอความอนุ เคราะห์ ให้พนักงานอัยการแก้ต่าง งดการบังคับคดีแพ่งตามสั ญญา
ประนี ป ระนอมยอมความในเงิ น บริ จ าคโรงเรี ย นสาธิ ต แห่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่บ้ า นจอมบึ ง จ านวน
๕๐๐,๐๐๐ บาท แล้ว ปัจจุบันมีการประสานงานทางโทรศัพ ท์จากนิติกรของอัยการ แจ้งให้นาส่งเอกสาร
ใบแต่งตั้งทนายความ เอกสาร และภาพถ่ายเพิ่มเติม ให้กับพนักงานอัยการ
อาจารย์ ดร .สุดจิต หมั่นตะคุ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า การเจรจากับมูลนิธิทั้งสองเรื่อง
จะทาอย่างไรให้เป็นการเจรจาที่มีความละมุนละม่อม
ที่ประชุมรับทราบ

๙
๓.๔ อาจารย์ ดร.สุดจิต หมั่นตะคุ สืบเนื่องเรื่องอาจารย์ประจาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู โดยมีความเห็นว่า มหาวิทยาลัยควรใช้อาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัย เพื่อไม่ต้องทาสัญญาจ้าง
อาจารย์ภายนอก และทาให้อาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัยมีภาระงานเพิ่มขึ้น
ดร.คมศร วงษ์รักษา แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า สาหรับเรื่องการแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
จากอาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัยก่อนหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการมีระบบการประเมินที่ชัดเจน ว่าทางานได้ดี
ตามระบบการการประกันคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ และการตรวจสอบคุณภาพหรือไม่ ถ้าทาได้ดีการ
แต่งตั้งจากอาจารย์ประจาในมหาวิทยาลัยเป็นเรื่องที่สมควร แต่ถ้ามีปัญหาก็อาจต้องเชิญจากภายนอก ซึ่งการ
เชิญต้องมีเหตุผล
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วง
๔.๑ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วงจากสภาวิชาการ
๔.๑.๑ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาประจาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๙
อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชี้แจง
รายละเอียดว่า ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีนักศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จานวน ๑๒ คน
ระดับประกาศนี ยบั ตรบั ณฑิต ๒ คน และระดั บปริ ญญาตรี จ านวน ๒๕ คน ซึ่ งคณะกรรมการประเมินผล
การศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ
ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
ให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข เลขานุการ ขอเปลี่ยนเอกสารประกอบการประชุมหน้า ๔๘
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลั ย มีมติ อ นุมัติใ ห้ป ริญ ญาแก่ผู้ส าเร็จ การศึก ษาระดับ ปริญ ญาโท
จานวน ๑๒ คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ๒ คน และระดับปริญญาตรี จานวน ๒๕ คน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่
๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๔.๑.๒ พิจ ารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรครุ ศ าสตรบัณ ฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (๕ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)
อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชี้แจง
รายละเอียดว่า ด้วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (๕ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) โดย นางสาววิภา จันทรวงค์ แทน
นางสาวธิปวลี ศิระวรบุตร ซึ่งลาออก และ นายปริญญ์ พันธ์งาม แทน นางสาวกรกนก ตั้งจิตมั่น ซึ่งย้ายไป
เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร สาขาวิช าชีว วิทยา โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม

๑๐
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (๕ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)
๔.๑.๓ พิจ ารณาการปรับ ปรุง คาอธิ บ ายรายวิช าในรายวิช าน ามาเทีย บกับ มาตรฐาน
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ
นางสาวปุ ญญพัฒ น์ จันทร์ เพชร ชี้แจงรายละเอี ยดว่า คณะอนุก รรมการประเมิ น
มาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) มีมติให้
มหาวิทยาลัยฯ ปรับ/เพิ่มคาอธิบายรายวิชาให้มีสมรรถนะครอบคลุมตามมาตรฐานของคุรุสภา ในรายวิชา
นามาเทียบกับมาตรฐานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยแสดงความคิดเห็นและให้ข้อมูลเพิ่มเติม โดยสรุป ดังนี้
๑) การปรับ/เพิ่มคาอธิบายรายวิชาการต้องมีเนื้อหาครอบคลุมตามมาตรฐานของคุรุสภา
๒) มหาวิทยาลัยควรถือเอาคาอธิบายรายวิชาเหล่านี้เป็นเครื่องมือในการประเมินความรู้
ความสามารถของนักศึกษาเพื่อใช้ในการเตรียมความพร้อมทักษะด้านการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา
มติ ที่ ป ระชุ ม อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) และ (๗) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาในรายวิชา
นามาเทียบกับมาตรฐานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะตามเสนอ
๔.๑.๔ พิ จ ารณา ร่ า ง หลั กสู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิต สาขาวิ ช าสั ต วศาสตร์ (หลัก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
อาจารย์นิชนันท์ ชูเกิด ชี้แจงรายละเอียดว่า ด้วยสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ได้ดาเนินการ
ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสั ต วศาสตร์ (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๖๐) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้พื้นฐาน ทักษะด้านการผลิต และการจัดการฟาร์มสัตว์ สามารถนา
เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ ม าผสมผสานกั บ ภู มิ ปั ญญาท้ องถิ่ น บู ร ณาการความรู้ท างสั ต วศาสตร์ ร่ว มกั บศาสตร์
ที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าใจและประยุกต์การดูแลจัดการสวัสดิภาพสัตว์ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศเขตร้อน
ชื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม และ
เพื่อให้หลักสูตรมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยได้รับความเห็นชอบจาก

๑๑
สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
เพื่อให้ การน าเสนอเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตร ผู้รับฟังสามารถทาความเข้าใจได้
รวดเร็วและครอบคลุมว่า ประเด็นที่ปรับปรุงคืออะไร ปรับปรุงเพราะอะไร และปรับปรุงอย่างไร ที่ประชุม
จึงเสนอให้สาขาสัตวศาสตร์ สรุปข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงหลั กสูตรลงในแบบฟอร์มตารางที่มีหัว ข้อดังนี้
ช่องที่ ๑ ประเด็นการปรับปรุงหลักสูตร ช่องที่ ๒ เหตุผลการปรับปรุง (ที่ประมวลผลจากข้อมูลที่ ได้จากการ
สารวจ) ช่องที่ ๓ การปรั บปรุงที่ได้ดาเนิน การ โดยให้ จัดทาและส่งไว้ที่ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลั ย
เพื่อใช้ในการแนะนาสาขาวิชาที่จะมีการนาเสนอการปรับปรุงหลักสูตรในโอกาสต่อไป
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
๔.๑.๕ พิจารณา ร่า ง หลักสูตรครุศ าสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุ ง
พ.ศ. ๒๕๖๐)
อาจารย์ศุภลักษณ์ สุดขาว ชี้แจงรายละเอียดว่า ด้วยสาขาวิชาชีววิทยา ได้ดาเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ) โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อผลิ ตบั ณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในสาขาวิช าการสอนชีว วิทยา มีทัก ษะชีว ิต คิด อย่า งมีเ หตุผ ล
ใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหา การเผชิญสถานการณ์ และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีเป้าหมาย มีความเข้าใจ
และสามารถดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตน ชุมชน และท้องถิ่น
และเพื่อให้หลักสูตรมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
ก่อนที่จะมีการลงมติ ที่ประชุมได้มีการแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑) เนื่องจากสาขาได้มีการสารวจข้อมูลผู้ใช้บัณฑิตกลุ่มต่างๆ เพื่อใช้เป็นเหตุผลในการ
ปรับปรุงหลักสูตร จึงเห็นควรให้มีการจัดทาเอกสารสรุปความเห็นของกลุ่มต่างๆ ว่ามีความเห็นอย่างไร และ
วิเคราะห์ให้เห็นข้อมูลที่เป็นความเห็นร่วม
๒) เรื่องคุณธรรม จริยธรรมที่จะมีการส่งเสริมของหลักสูตร ควรระบุให้เห็นถึงพฤติกรรม
บ่งชี้คุณธรรม จริยธรรมด้วย
๓) ความคิดเห็นหรือข้อเสนอที่ได้จากการสารวจ ไม่จาเป็นต้องนามาจัดทาเป็นรายวิชา
แต่นาไปเพิ่มลงในคาอธิบายรายวิชาของรายวิชาที่มีอยู่แล้วก็ได้
ขอให้นาส่งเอกสารกับฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

๑๒
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิ ท ยาลั ย มี ม ติ เ ห็น ชอบหลัก สูต รครุศ าสตรบัณ ฑิต สาขาวิช าชีว วิท ยา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
๔.๑.๖ พิจารณา ร่าง หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
อาจารย์ อั ช ฌา สมนึ ก ชี้ แ จงรายละเอี ย ดว่ า ด้ ว ยสาขาวิ ช าการแพทย์ แ ผนไทย
ได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๐ ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิต ให้มีความรอบรู้และทักษะในศาสตร์วิชาชีพทางการแพทย์
แผนไทย รวมทั้งพื้นฐานวิทยาศาสตร์การแพทย์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถให้บริการการแพทย์แผนไทยได้
อย่างเป็นองค์รวมแก่ผู้รับบริการ โดยใช้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ศาสตร์และศิลปะทางการแพทย์แผน
ไทย อย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิผล ภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ และเพื่อให้หลักสูตรมีคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑) ควรมีงานวิจัยเพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างการนวดเชลยศักดิ์ และการนวดราชสานัก
๒) ควรมีการประเมินผลหลักสูตร เพื่อปรับปรุงหลักสูตร และควรทาอย่างต่อเนื่อง
๓) สาขาวิช าควรสามารถตอบสั ง คมได้ ว่า นัก ศึ ก ษาที่ จบการศึ ก ษาจากหลั กสู ต รนี้
สามารถไปทางาน หรือประกอบอาชีพใดได้บ้าง
๔) ควรพั ฒ นาศั ก ยภาพนัก ศึ ก ษาของสาขาวิ ช าด้า นภาษาต่ างประเทศ โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษให้สามารถพูด อ่าน เขียนได้
๕) แก้ไขชื่อรายวิชาหน้าที่ ๑๙ หัวข้อ ๒.๓ รหัส TM60708 เป็น ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารด้านสุขภาพ
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

๑๓
๔.๑.๗ พิจารณา ร่าง หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยพัฒนานวัตกรรมและ
การประเมินผลทางการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
อาจารย์ ท รงเกี ย รติ อิ ง คามระธร ชี้ แ จงรายละเอี ย ดว่ า ด้ ว ยสาขาวิ ช าวิ จั ย และ
ประเมินผล ได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยพัฒนานวัตกรรมและการ
ประเมินผลทางการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตนักวิจัยและพัฒนา
การศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการสร้างนวัตกรรมการประเมินผลการศึกษาที่มีความรู้ในหลักการและ
มีทักษะในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรมและจรรยาบรรณ สามารถให้คาปรึกษาแนะนาในด้านการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษา และการประเมินผลการศึกษา และเพื่อให้หลักสูตรมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อ
วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุมแยกเล่ม)
ที่ ป ระชุ ม มี ข้ อ เสนอแนะว่ า เนื่ อ งจากนโยบายการปรั บ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา หลั ง จาก
จบการศึกษาที่สูงขึ้น สาขาวิชาควรทาหนังสือสอบถามคุรุส ภาว่า ครูที่ สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ในสาขาที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสาขาวิชานี้ และครูที่จบสาขาวิชาอื่น ถ้ามาศึกษาต่อหลักสูตรนี้ในระดับปริญญาโท
เมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถได้รับการพิจารณาให้ปรับวุฒิการศึกษาหรือไม่
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมและการประเมินผลทางการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากอธิการบดี
๕.๑.๑ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ ช ดาทิพ ชูจิ ตร ชี้แ จงรายละเอียดว่า ตามที่ส ภามหาวิ ทยาลั ยได้มี คาสั่ ง ที่
๑๕/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามข้อ ๕ แห่งข้อบังคับ มหาวิ ทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้ว ยคณะกรรมการประจา
คณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ ก าหนดให้ “กรรมการประจ าคณะมี ว าระการด ารงต าแหน่ ง คราวละสองปี ”
คณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงครบวาระการดารงตาแหน่งเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตามองค์ประกอบ ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
๑) คณบดี เป็นประธาน
๒) ผู้แทนรองคณบดี ซึ่งคัดเลือกกันเอง จานวนหนึ่งคน เป็นรองประธาน

๑๔
๓) ผู้แทนหัวหน้าภาควิชา ซึ่งคัดเลือกกันเอง จานวนสองคน ในกรณีที่ยังไม่มีหัวหน้า
ภาควิชาให้พิจารณาคัดเลือกจากประธานโปรแกรมวิชา ประธานสาขาประจาหลักสูตร
๔) ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาและคณาจารย์พิเศษในคณะ ที่มิใช่บุคคลคาม (๒) และ
(๓) ซึ่งคัดเลือกกันเอง จานวนสองคน
๕) ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
คณะกรรมการทั้งหมด โดยให้กรรมการตามข้อ ๔ (๑) (๒) (๓) และ (๔) เป็นผู้เลือก
ให้หัวหน้าสานักงานคณบดี เป็นเลขานุการ
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คณะกรรมการ
ประจ าคณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิ ท ยาลั ย มี ม ติ แต่ งตั้ งคณะกรรมการประจ าคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ ดังนี้
๑) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประธานกรรมการ
๒) อาจารย์ยุทธจักร
งามขจิต
รองคณบดี
รองประธานกรรมการ
๓) พ.ต.อ.ณัชชัชพงษ์
ศศลักษณานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๔) พ.ต.ท. ดร.เทอดเกียรติ วงศาโรจน์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๕) นางอัมพร
ปันยารชุน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๖) อาจารย์เชาวลิต
สมพงษ์เจริญ
ผู้แทนประธานสาขาวิชา
กรรมการ
๗) อาจารย์ชนกพร
ขาวคา
ผู้แทนประธานสาขาวิชา
กรรมการ
๘) ผศ.ไพบูลย์วรรณ
จิตพัฒนกุล
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจา กรรมการ
๙) อาจารย์สมชาติ
เกตุพันธ์
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจา กรรมการ
๑๐) นางอัมพร
กลางพิมาย
ปฏิบัติหน้าที่แทน
หัวหน้าสานักงานคณบดี
เลขานุการ
๕.๑.๒ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข ชี้แจงรายละเอียดว่า ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึงได้จัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และตามความในข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง ว่าด้วยคณะกรรมการประจาคณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ กาหนด “ให้อธิการบดีเสนอรายชื่อคณะกรรมการ
ประจาคณะตามข้อ ๔ ต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง เป็นคณะกรรมการประจาคณะ” จึงเสนอสภา
มหาวิ ทยาลั ยพิ จารณาแต่ งตั้ งคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมตามองค์ ป ระกอบ ดั ง นี้
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

๑๕
๑) คณบดี เป็นประธาน
๒) ผู้แทนรองคณบดี ซึ่งคัดเลือกกันเอง จานวนหนึ่งคน เป็นรองประธาน
๓) ผู้แทนหัวหน้าภาควิชา ซึ่งคัดเลือกกันเอง จานวนสองคน ในกรณีที่ยังไม่มีหัวหน้า
ภาควิชาให้พิจารณาคัดเลือกจากประธานโปรแกรมวิชา ประธานสาขาประจาหลักสูตร
๔) ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาและคณาจารย์พิเศษในคณะ ที่มิใช่บุคคลคาม (๒) และ
(๓) ซึ่งคัดเลือกกันเอง จานวนสองคน
๕) ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จานวนไม่น้อยกว่ าหนึ่งในสามของ
คณะกรรมการทั้งหมด โดยให้กรรมการตามข้อ ๔ (๑) (๒) (๓) และ (๔) เป็นผู้เลือก
ให้หัวหน้าสานักงานคณบดี เป็นเลขานุการ
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คณะกรรมการ
ประจาคณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดังนี้
๑) คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประธานกรรมการ
๒) ผศ.อรนุช
จินดาสกุลยนต์ รองคณบดี
รองประธานกรรมการ
๓) พันเอก ดร.เพทาย อัตเศรณีย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๔) นางสาวทัศน์วรรณ ณ บางช้าง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๕) นายวสันต์ชาย
เคหะวันยะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๖) ผศ.ประยูร
ยงค์อานวย
ผู้แทนประธานสาขาวิชา
กรรมการ
๗) อาจารย์ ดร.นาวิน คงรักษา
ผู้แทนประธานสาขาวิชา
กรรมการ
๘) ผศ.ดร.ทองแท่ง
ทองลิ่ม
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจา กรรมการ
๙) อาจารย์ ดร.โกเมศ กาบแก้ว
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจา กรรมการ
๑๐) นางสาวณัฐภรณ์
แช่มเทศ
ปฏิบัติหน้าที่แทน
หัวหน้าสานักงานคณบดี
เลขานุการ
๕.๑.๓ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการประจาคณะครุศาสตร์แทนตาแหน่งที่ว่าง
นางสาวปุญญพัฒน์ จันทร์เพชร ชี้แจงรายละเอียดว่า ด้วยกรรมการประจาคณะครุศาสตร์
ตามคาสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ ๑๙/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พ้นจากการดารง
ตาแหน่งกรรมการประจาคณะ ดังนี้
๑) อาจารย์เกรียงวุธ นีละคุปต์ กรรมการผู้แทนประธานสาขาวิชา ไปดารงตาแหน่ง
คณบดีคณะครุศาสตร์
๒) อาจารย์ ดร.พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ รองคณบดี พ้นจากการดารงตาแหน่งรองคณบดี

๑๖
๓) อาจารย์ทรงเกีย รติ อิงคามระธร กรรมการผู้ แทนคณาจารย์ประจา ไปดารง
ตาแหน่งประธานสาขาวิชา
๔) อาจารย์สุจิตรา จันทร์ลอย กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจา ไปดารงตาแหน่ง
ประธานสาขาวิชา
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการประจาคณะครุศ าสตร์แทนตาแหน่ง
ที่ว่าง (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติ ที่ ประชุ ม
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้ว ย
คณะกรรมการประจาคณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งกรรมการประจาคณะครุศาสตร์แทน
ตาแหน่งที่ว่าง ดังนี้
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักตวรรณ ศิริถาพร รองคณบดี
รองประธานกรรมการ
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ดอกพรม ผู้แทนประธานสาขาวิชา กรรมการ
๓) อาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด
ผู้แทนคณาจารย์ประจา กรรมการ
๔) อาจารย์ ดร.ชวน ภารังกูล
ผู้แทนคณาจารย์ประจา กรรมการ
๕.๑.๔ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแทน
ตาแหน่งที่ว่าง
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุ ข ชี้แจงรายละเอี ยดว่า ด้วยผู้ ช่วยศาสตราจารย์อุรารัตน์
วงศ์ศิลป์ ครบวาระการดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว เมื่อวันที่
๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ จึงมีผลให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการประจาสานักจากรองผู้อานวยการด้วย และ
นางสาวสุดารัตน์ เทียนน้อย ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองผู้อานวยการสานัก และได้รับเลือกจากการเลือก
กันเองของรองผู้อานวยการให้เป็นผู้แทนรองผู้อานวยการเพื่อให้ดารงตาแหน่งรองประธานคณะกรรมการ
ประจาสานัก
เนื่องจากนายเสน่ห์ โอฐกรรม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และนายธีรศักดิ์ ลิขิตวัฒนเศรษฐ
กรรมการผู้ท รงคุณวุฒิ ได้ล าออกจากการดารงตาแหน่ง กรรมการประจาสานัก เพื่อให้การดาเนินงาน
ของคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแทนตาแหน่ง
ที่ว่าง (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติ ที่ ประชุ ม
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้ว ย

๑๗
คณะกรรมการประจาส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ สภา
มหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งกรรมการประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแทนตาแหน่งที่ว่าง ดังนี้
๑) นางสาวสุดารัตน์ เทียนน้อย
รองผู้อานวยการ
รองประธาน
๒) นายชาญชัย ใช่รุ่งเรือง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๓) นายชัยณรงค์ พุ่มเชื้อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๕.๑.๕ พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการก าหนดเงิ น เดื อ นเริ่ ม ต้ น ของผู้ บ ริ ห ารที่ มิ ไ ด้ เ ป็ น
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช ชี้แจงรายละเอียดว่า ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์
เบญจา ลิขิตยิ่งวรา ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม เกษียณอายุราชการแล้ว เมื่อวันที่
๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ อาศัยอานาจตามความในข้อ ๔ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ว่าด้วย เงินเดือนของผู้ดารงตาแหน่งบริห ารที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดเงินเดือนเริ่มต้น
ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบญจา ลิ ขิตยิ่งวรา ผู้ อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๔ แห่งระเบีย บมหาวิทยาลัย ราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง ว่าด้ว ย เงินเดือนของผู้ดารง
ตาแหน่ง บริห ารที่มิได้ เป็ น ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลั ย ราชภัฏ หมู่ บ้านจอมบึ ง พ.ศ. ๒๕๕๒ สภา
มหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดเงินเดือนเริ่มต้นของ ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์เบญจา ลิขิตยิ่งวรา
ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้
๑)
๒)
๓)
๔)

ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า
อาจารย์ ดร.นาวิน คงรักษา
นางสาวเสาวนีย์ พันสาคร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๕.๑.๖ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) แทน
ตาแหน่งที่ว่าง
นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึงได้มีคาสั่งที่ ๒๐/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย
(ก.อ.ม.) แทนตาแหน่งที่ว่าง ฉบับลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อมา อาจารย์ชดาทิพ ชูจิตร กรรมการ
จากผู้ดารงตาแหน่งวิชาการที่มิใช่ผู้ดารงตาแหน่งบริหารประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยตามข้อ ๖ (๓) แห่ง

๑๘
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ และการแก้ไขคาสั่งลงโทษ
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้มีหนังสือขอลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึงจึงได้ดาเนินการคัดเลือกโดยการเลื อกตั้งผู้แทน
ตาแหน่งวิชาการที่มิใช่ผู้ ดารงตาแหน่งบริห าร จากพนักงานมหาวิทยาลั ย แทนตาแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ ๑
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยผู้ที่ได้รับการเลือก คือ อาจารย์เชาวลิต สมพงษ์เจริญ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจาณาแต่งตั้งอาจารย์เชาวลิต สมพงษ์เจริญ เป็นกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.)
จากผู้แทนตาแหน่งวิชาการที่มิใช่ผู้ดารงตาแหน่งบริหาร ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยตามข้อ ๖ (๓) แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ และการแก้ไขคาสั่งลงโทษ
พ.ศ. ๒๕๕๖
มติ ที่ประชุม อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๓) และ (๑๔) แห่ งพระราชบัญญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย
การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ และการแก้ไขคาสั่งลงโทษ พ.ศ. ๒๕๕๖ สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้ง อาจารย์เชาวลิต
สมพงษ์เจริ ญ เป็ น กรรมกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) จากผู้แทนตาแหน่ง
วิชาการที่มิใช่ผู้ดารงตาแหน่งบริหาร ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย แทนตาแหน่งที่ว่าง
๕.๑.๗ พิจารณาอัตราค่าสอนเกินภาระงานสอนขั้นต่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ด้วยสภามหาวิทยาลัย
ได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย ภาระงานทางวิชาการของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และข้อความในข้อ ๕ ระบุ งานของ
ผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ต้องมีภาระงานรวมกันไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๓๕ ชั่วโมง ดังนี้
๕.๑ ภาระงานสอน โดยมีชั่วโมงสอนไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๑๕ ชั่วโมง
๕.๒ ภาระงานวิจัย และงานวิชาการอื่น ภาระงานบริการวิชาการ ภาระงานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม และภาระงานอื่น ๆ โดยให้มีภาระงานด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน เมื่อรวมกับภาระงาน
สอนตาม ๕.๑ แล้ว ต้องไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๓๕ ชั่วโมง
ในกรณีที่อาจารย์สอนเกินสัปดาห์ละ ๑๕ ชั่วโมง มหาวิทยาลัยมีนโยบายจ่ายค่าสอนเกิน
ภาระงานสอนให้ กับ อาจารย์ เพื่อที่จ ะได้ไม่ต้องจ้างผู้ ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาสอน เป็นการประหยัด
งบประมาณทางราชการ
ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
พิจารณาหลักเกณฑ์และอัตราค่าสอนเกินภาระงานสอนขั้นต่า ที่ประชุมมีมติให้ผู้สอนเกินภาระงานสอนขั้นต่า
มีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนในส่วนที่สอนเกินภาระงานสอนขั้นต่าในอัตราชั่วโมงละ ๒๐๐ บาท ทั้งนี้ ให้เบิกจ่ายได้
ไม่เกิน ๕ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จึงนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอัตราค่าสอนเกินภาระงานขั้นต่า

๑๙
กรรมการสภามหาวิทยาลัยต้องการทราบข้อมูลอาจารย์ที่เบิกค่าสอนเกินภาระงานขั้นต่าใน
การประชุมครั้งต่อไป
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๕) และ (๑๗) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบอัตราค่าสอนเกินภาระงานขั้นต่าในอัตรา
ชั่วโมงละ ๒๐๐ บาท ทั้งนี้ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกิน ๕ ชั่วโมงต่อสัปดาห์
๕.๒ เรื่องเสนอเพื่ อพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง
๕.๒.๑ พิจารณา ร่าง การจัดสรรอัตรากาลังพนักงานมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๐
ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิล าเดช ชี้แจงรายละเอีย ดว่าด้ว ยปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้รับงบประมาณในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จานวน
๒๐ อัตรา จาแนกเป็นสายวิชาการ ๑๙ อัตรา และสายสนับสนุน ๑ อัตรา การนี้มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการ
จัดสรรจานวน ๑๕ อัตรา โดย ๕ อัตราที่เหลือมหาวิทยาลัยจะพิจารณาอีกครั้งในโอกาสต่อไป และได้ผ่ าน
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง (ก.บ.ม.) ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นชอบ
จัดสรรอัตรากาลังพนักงานมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จานวน ๑๕ อัตรา ดังนี้
๑) คณะครุศาสตร์ จานวน ๓ อัตรา มี ๓ สาขาวิชา ดังนี้
(๑) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
(๒) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(๓) สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา
๒) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน ๓ อัตรา มี ๓ สาขาวิชา ดังนี้
(๑) สาขาวิชาภาษาไทย
(๒) สาขาวิชาศิลปศึกษา
(๓) สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
๓) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน ๘ อัตรา มี ๘ สาขาวิชา ดังนี้
(๑) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
(๒) สาขาวิชาฟิสิกส์
(๓) สาขาวิชาชีววิทยา
(๔) สาขาวิชาสัตวศาสตร์
(๕) สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย

๒๐
(๖) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(๗) สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
(๘) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
๔) สานั กงานอธิการบดี จานวน ๑ อัตรา (สายสนับสนุนวิช าการ) คือ นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการจัดสรรอัตรากาลังพนักงานมหาวิทยาลัย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเสนอ
๕.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากนายกสภามหาวิทยาลัย
๕.๓.๒ พิจารณาบันทึกข้อความการติดตามผลการวินิจฉัยคุณสมบัติกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข ชี้แจงรายละเอียดว่า ด้วย อาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด
อาจารย์ผู้สอนและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึงได้มีบันทึกข้อความเรียน นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้าน
จอมบึง ทุก ท่า น ขอให้พ ิจ ารณาด าเนิน การ กรณี และที่ เกี่ ยวข้อ งกั บกรณี คุณ สมบัติ ของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิรายผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี (รายละเอียดประเด็นที่ให้พิจารณาดาเนินการอยู่
ในบั น ทึ ก ข้ อ ความลงวั น ที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ในเอกสารการประชุ ม แยกเล่ ม ) อุ ป นายกสภา
มหาวิทยาลัย ทาหน้ าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลั ยพิจารณาในเบื้องต้นแล้ ว เห็ นว่าในเรื่องนี้มีประเด็น
พิจารณาทั้งในเรื่องลักษณะการส่งบันทึกข้อความ และประเด็นที่ให้พิจารณาดาเนินการในบันทึกข้อความ
ซึ่งอุปนายกสภาทาหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย เห็นว่าไม่มีอานาจในการพิจารณาแทนกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย โดยที่ยังไม่มีการพิจ ารณาของสภามหาวิ ทยาลัย จึงเห็นสมควรนาเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกชุด)
ที่ประชุมได้มีการอภิปรายเพื่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่องนี้ สรุปได้ดังนี้
๑) หนังสือจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่แจ้งเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยรายผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี นั้น เป็นเอกสารที่ส่งถึงอาจารย์ดร.ถาวร เส้งเอียด ซึ่งถือว่าเป็น
เอกชน เป็นการตอบเอกชน
๒) ส่วนราชการ ซึ่งในที่นี้คือมหาวิทยาลัย หรือสภามหาวิทยาลัยได้รับหนังสือฉบับดังกล่าวหรือไม่
คาตอบคือ ไม่ได้รับ

๒๑
๒) อาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด ไม่มีอานาจในการแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยดาเนินการอันเนื่องมาจาก
หนังสือฉบับดังกล่าว
แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อได้มีการนาเรื่องนี้เข้าสู่สภามหาวิทยาลัย ควรมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติมอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
แล้วนาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ ตรงกับวันพฤหัสบดีที่
๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๑๐ น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค์
นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข
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