๑
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง ชั้น ๑ ศูนย์เรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
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๗. นายประพันธ์ มนทการติวงศ์
๘. นายเรืองชัย เนตรปฐมพร
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม
๑๐. อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น
๑๑. อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์
๑๒. อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์
๑๔. อาจารย์ ดร.นาวิน คงรักษา
๑๕. อาจารย์ ดร.บุรินทร์ นรินทร์
๑๖. อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข
๑๗. นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์
๑๘. นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
๑๙. นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
รักษาราชการแทนอธิการบดี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
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เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทองประวิตร จาปาเงิน
๒. พันตารวจโทพัสกร ดวงดาว
๓. นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี
๔. อาจารย์ ดร.เสรี เพิ่มชาติ
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
กรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
ผลงานของมหาวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย
อาจารย์คณะครุศาสตร์

๒
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากประธาน
๑) ช่วงเช้าของวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ไปพบผู้บริหารและคณาจารย์ วิทยาลัย
มวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย และได้มอบนโยบาย PLC เพื่อจะทาให้มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึงเป็นมหาวิทยาลัยแนวหน้า ซึ่งผู้บริหารและคณาจารย์เข้าใจนโยบายดังกล่าว และเข้าใจชัดเจนขึ้นที่ว่า
จะต้องมีการประชุมวง PLC อย่างน้อยเดือนละสองครั้ง ของวิทยาลัย และของสาขาวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดี ได้ให้ข้อมูลจากการถอดบทเรียนของคณะที่ดาเนินการเรื่องดังกล่าวมี
ความก้าวหน้า กับ วิทยาลัย มวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย และเสนอแนะคณะว่า ต้องมีเจตจานง
ร่วมกันและมีเวลาที่จะมาดาเนินการร่ว มกัน โดยสรุป วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจะ
ประชุม PLC ในวันพุธช่วงเวลา ๑๑.๓๐ น. – ๑๓.๐๐ น. และให้มี Core Team เพื่อดูแล ติดตาม ประเด็น
PLC ที่จะดาเนินการก่อนคือปรับ มคอ.๓ ให้รองรับเรื่อง Active Learning คาดว่าวิทยาลัยมวยไทยศึกษา
และการแพทย์แผนไทยจะขับเคลื่อนเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา (QA) โดย Active Learning พร้อมกับ
การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องของงาน โดยใช้วง PLC ได้อย่างเข้มแข็ง
ดร.คมศร วงษ์รักษา เสนอว่า อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยควรดาเนินการจัดทาวิจัยใน
เรื่องดังกล่าว เพื่อเป็นเอกสารหลักฐานสามารถนาไปเผยแพร่ได้
๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ควรสร้างระบบการขอผลงานทางวิชาการโดยการวิจัยที่
เชื่อมโยงกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการสอนและการพัฒนาท้องถิ่น (จาก Flow Chart เอกสาร
ประกอบการประชุม) จะพบว่า เมื่อนากระบวนการวิจัยมาเทียบกับกระบวนการสอนที่เป็น มคอ. ๓ แบบ
Active Learning และเทียบกับกระบวนการทาโครงการพัฒนาท้องถิ่น มีความสอดคล้องกันเป็นส่วนใหญ่ โดย
เพียงเพิ่มกระบวนการ Review องค์ความรู้ การกาหนดตัวชี้วัด/เครื่องมือประเมิน ในช่วงแรก (ของการสอน
และการจัดทาโครงการพัฒนาท้องถิ่น) และเพิ่มกระบวนการ วิเคราะห์ข้อมูล/ปรับปรุง การเขียนรายงานการ
วิจัย และการเผยแพร่ในมหาวิทยาลัย ในประเทศ และต่างประเทศ ในช่วงท้ายกระบวนการ ซึ่งถ้ามหาวิทยาลัย
มีระบบ กลไกการบริหารเข้าไปสนับสนุน เช่น การให้ทุนวิจัย การจัดหาเวทีการเผยแพร่ผลงาน การเผยแพร่
ภายในมหาวิทยาลัยที่เป็นไปได้อย่างไม่ยากคือวง PLC เรื่องงานวิจัย ทั้งหมดนี้ ถ้า ได้มีการทาความเข้าใจกับ
คณาจารย์ และอาจมีการตั้งเปูาหมายว่าภายใน ๑ ปี อาจารย์หนึ่งคนต้องมีงานวิจัย ๑ เรื่อง ก็จะทาให้แนวคิด
นี้เกิดเป็นจริงได้ อย่างไรก็ตาม ยังต้องมีการ workshop เพื่อสร้างความสมบูรณ์ให้กับแนวคิด (ตาม Flow
Chart) นี้ อาทิเช่น ต้องมีการใส่กลไก ขั้นตอน เกี่ยวกับการวิจัยลงไป ได้แก่ โจทย์วิจัย คณะกรรมการวิจัย
กระบวนการขอและพิจารณาทุนวิจัย เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้กระบวนการเรียนการสอน การพัฒนาท้องถิ่น กับการ
วิจัย รวมทั้งการประกันคุณภาพการศึกษา ไม่แยกออกจากกัน (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุ ม
แยกชุด)
ที่ประชุมรับทราบ
๓) ควันหลงเรื่องทีมหมูปุ า เนื่ องจากเกี่ยวข้องโดยการถูกสัมภาษณ์ บ่อยครั้ง สิ่งที่ให้สั มภาษณ์
อาจจะเป็นองค์ความรู้สาหรับมหาวิทยาลัยได้ คือ เรื่องเผชิญภาวะวิกฤต ซึ่งทีร่ าชบุรีก็เคยเกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์
ต้องขนย้ายนักท่องเที่ยวเพราะน้าท่วม กล่าวได้ว่า การจัดการภาวะวิกฤตที่ผ่านมามีปัญหาค่อนข้างมาก จน
กระทั้งปี ค.ศ. ๒๐๐๗ องค์การสหประชาชาติ ได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญ ทั้งหมดกว่า ๒๐ คน เพื่อแก้ปัญหา/หา
แนวทางการเผชิญกับภาวะวิกฤต ได้ออกมาเป็นเอกสาร Protocol ที่ได้รับการยึดถือ และนาไปใช้ทั่วโลก เป็น

๓
The Principle of Five Elements in Crisis Management แต่ประเทศไทยไม่ได้นามาใช้ ในกรณีทีม
ฟุตบอลหมูปุาติดถ้า ที่ทุกคนชื่นชมผู้ว่าราชการจังหวัด ทีเ่ ป็นผู้บัญชาการภารกิจช่วยชีวิต คิดว่าท่านอาจได้อ่าน
และปฏิบัติ ตาม Protocol นี้ คือ ๑. ต้องให้สงบ ๒. ให้ปลอดภัย ๓. ให้มีความหวัง ๔. ให้รวมพลังของ
ชุมชนและครอบครัวกันไว้ ๕. ให้ยืนหยัดได้ด้วยตนเอง และด้วยพลังของกลุ่ม ซึ่งเมื่อตอนที่รับรู้เอกสารเรื่องนี้
เมื่อมาเปรียบเทียบกับงานที่กระทรวงสาธารณสุขได้ดาเนินการ พบว่า มีหลายข้อที่ทาอย่างไม่สอดคล้อง เช่น
ช่วยเหลือแบบไม่ได้ให้เขายืนหยัดได้ด้วยตนเอง อาทิการตั้งศูนย์อพยพ ดูแลคนผ่านวิกฤต โดยไม่ใช้วิธีการรวม
พลังของชุมชนเข้าไว้ ดังเช่นเมื่อตอนเหตุการณ์สึนามิ การบริหารการช่วยเหลือยังมีข้อบกพร่อง ใครต้องการ
นาสิ่งของช่วยเหลือไปช่วย ต้องไปกองไว้ บางกรณีมีผู้นาเงินไปช่วย ก็กรูกันมาเข้าแถว พอเงินบริจาคหมด ก็ให้
กลับ คือ โกลาหล ไม่มีการจัดการที่ดี คนก็สิ้นหวัง ไม่สงบ ไม่ได้รู้สึกว่ายืนบนขาตัวเองได้ และไม่รู้สึกว่ามีพลัง
ของชุมชน สาหรับกรณีทีมฟุตบอลหมูปุา ทาได้ดีมาก อย่างกรณีให้ครอบครัวอยู่ด้วยกัน และให้เด็กอยู่ด้วยกัน
เด็กก็สงบมาก เน้นเรื่องความปลอดภัย และเรื่องของการห้ามไม่ให้นาเด็กไปเดินสายอออกรายการ ตอนแรกก็
กังวลว่าจะมีการทากันแบบนี้ เพราะเด็กจะถูก Spoil ต่อเมื่อหมดกระแส ก็จะกลับไปอ้างว้างเหมือนเก่า อันนี้
จะทาลายการยืนหยัดได้ด้วยตัวเองของเขา การเดิ นสายก็ต้องออกจากการเรียนและการใช้ชีวิตครอบครั ว จะ
ทาให้เด็กฟื้นสภาพได้ยาก พิธีกรก็จะถามซ้าๆ ซึ่งตามหลักจิตวิทยาเป็นการซ้าเติมความกลัวหรือความรู้สึกผิดที่
เขามีอยู่ แต่เหตุการณ์เหล่านี้ไม่เกิดขึ้น วิเคราะห์แล้วน่าจะเกิดจากสื่อกลัวจะถูกโจมตี ต่อต้านทางสื่อสังคม คือ
ถ้านาเด็กมาออกรายการ แทนที่จะเป็นการดี กลับต้องถูกโจมตี แม้ในขณะที่เหตุการณ์ช่วยเหลือยังดาเนินการ
อยู่ การจัดระเบียบสื่อ การแถลงข่าวก็ทาได้ดีมาก นับเป็นปรากฏใหม่ ที่ประเทศไทยไม่เคยมีมาก่อน และคราว
นี้ประสบความสาเร็จจริง ๆ
๑.๒ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากอธิการบดี
๑) เมื่อศุกร์ ที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และวันจันทร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ไปชี้แจงงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้รับจัดสรรงบประมาณ
จานวน ๓๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในภาพรวม ซึ่งสูงกว่าปีที่แล้ว ได้รับงบประมาณสร้างอาคารหอพัก จานวน
๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และได้งบประมาณมาปรับปรุงสานักศิลปะและวัฒนธรรม ให้เป็นพิพิธภัณฑ์แสดงความ
เป็นมาของมหาวิทยาลัย ส่วนงบพัฒนาท้องถิ่นจะได้รับงบประมาณ ประมาณสามสิบล้าน เพื่อให้มหาวิทยาลัย
ไปดาเนินการ
๒) เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ จัดกิจกรรม
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย วรางกูร “ราชภัฏ
น้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า” เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น รองอธิการบดี ให้ข้อมูลว่าคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา
ร่วมพิธีทาบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๖๗ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร และพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และพิธีปล่อยขบวน
จิ ต อาสาเพื่ อ ท ากิ จ กรรมจิ ต อาสาในชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น “ราชภั ฏ อาสา ท าความดี เ พื่ อ แผ่ น ดิ น " พร้ อ มกั น ทุ ก
หน่วยงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “ราชภัฏอาสา ทาดีเพื่อแผ่นดิน” ขึ้นเขาจอมพล ปลูกคูน
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้าจอมพล โดยอาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น รองอธิการบดี คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษาร่วมกิจกรรม พร้อมนาอาหารมาร่วมเลี้ยงลิงบริเวณทางขึ้นเขา ณ สวนรุกชาติถ้าจอมพล อาเภอ
จอมบึง จังหวัดราชบุรี

๔
๓) วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ I มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะมีการจัดแข่งขัน
โอลิมปิกหุ่นยนต์รอบชิงชนะเลิศภาคกลาง ค้นหาสุดยอดเยาวชนชิงแชมป์ระดับประเทศและนานาชาติ เพื่อ
ส่งเสริมเยาวชนคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีวสันต์ นาคเสนีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้ข้อมูล
เพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะจัดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ World Robot Olympiad
(WRO) สนามชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค ภาคกลาง ประจาปี ๒๕๖๑ ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี เป็นการร่วมกันจัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และบริษัท
แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อเปิดเวทีแสดงนวัตกรรมให้กับนักเรียน นักศึกษาได้มีความคิดสร้างสรรค์ใน
การออกแบบหุ่นยนต์ สร้างเสริมประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เกิดความรู้ ในการทางานร่วมกันเป็นหมู่
คณะ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทักษะความคิดริเริ่มในการพัฒนาหุ่ นยนต์ และการ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นรากฐานสาคัญต่อวงการอุตสาหกรรมในการเตรียมความพร้อมสาหรับ
เยาวชนเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์นโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล การแข่งขันโอลิมปิก
หุ่นยนต์ สนามชิงชนะเลิศระดับภูมิภาคภาคกลางครั้งนี้ ประกอบไปด้วยการแข่งขันอัตโนมัติประเภททั่วไป
และประเภทมหาวิทยาลัยรวมทั้งสิ้น ๔ รุ่น คือ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี รุ่นอายุไม่เกิน ๑๙
ปี และรุ่นระดับมหาวิทยาลัย รวมทุกรุ่น มีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จานวน ๖๐๐ ทีม เติบโตกว่าหกสิบเปอร์เซนต์
เมื่อเทียบกับการแข่งขันในปีที่ผ่านมา แสดงถึงความตื่นตัวของคณะครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และเยาวชนไทยที่
ตระหนักถึงความสาคัญของนวัตกรรมและเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และในการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ รอบคัดเลือก
ภาคกลางครั้งนี้ เป็นการค้นหาสุดยอดเยาวชนในแต่ละรุ่น เพื่อให้เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศประเทศ
ไทยและระดับนานาชาติ ในงาน World Robot Olympiad (WRO) 2018 ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ
จัดการ แข่งขันต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๓ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากกรรมการ
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ มีเรื่องแจ้ง ดังนี้
(๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่ว มกับองค์การบริหารส่วนตาบลจอมบึงและภาคี
เครือข่ายจัดพิธีมอบวุฒิบัตรผู้สาเร็จหลักสูตรโรงเรียนสร้างสุข ผู้สูงอายุตาบลจอมบึงรุ่นแรก ส่งเสริมคุณค่า ผู้สูง
วัยสู่คุณภาพชุมชนเข้มแข็ง เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษา
ราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตร ผู้สาเร็จหลักสูตร
โรงเรี ย นสร้ างสุ ข ผู้ สู งอายุ ตาบลจอมบึ ง รุ่ นที่ ๑ โดยมี นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ นายกสภา
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ส่วนราชการ ญาติและครอบครัวนักเรียนโรงเรียน
สร้างสุขร่วมแสดงความยินดี ณ องค์การบริหารส่วนตาบลจอมบึง อาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
(๒) เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ อุป
นายกสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุม ทีมงานเกี่ยวกับการพัฒนาขอตาแหน่ง
ทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์

๕
(๓) เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ อุป
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นวิทยากรและการกระตุ้นขับเคลื่อนการทาผลงานทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ให้กับคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(๔) เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ นายกสภา
มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษานักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑
(๕) เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ อุป
นายกสภามหาวิทยาลั ย ราชภัฏ หมู่บ้ า นจอมบึง เป็น ประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรั ดการ
ดาเนิ น การพิจ ารณาตาแหน่ งทางวิ ช าการของอาจารย์ ป ระจ ามหาวิ ท ยาลั ย ตามนโยบายของนายกสภา
มหาวิทยาลัย ก่อนที่จะนาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดี และคณะร่วมประชุ มหารือ ณ ห้องประชุมพุทธชาด
สานักงานอธิการบดี
(๖) เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ รองศาสตราจารย์ยนต์ ชุ่มจิต เป็นวิทยากรเรื่อง
การเขี ย นผลงานทางวิช าการและคู่มือ ฯ ให้ กั บคณะอาจารย์ของมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ หมู่บ้า นจอมบึง ใน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ ตาแหน่งทางวิชาการและตาแหน่งงานที่สูงขึ้น
ที่ประชุมรับทราบ
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ แจ้งว่า ตามที่ที่สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อไปรับรู้เกี่ยวกับเรื่องหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
นั้น จากนั้นได้ไปเป็นวิทยากรให้กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยเมื่อศึกษาข้อมูลย้อนหลังเกี่ยวกับ
การขอผลงานทางวิชาการของคณะ ซึ่งมี ๒ ลักษณะคือ ประเภทตารา และประเภทงานวิจัย พบว่ามีผู้ขอ ๑๒
คน ผ่าน ๗ คน ไม่ผ่าน ๕ คน คิดเป็น ๔๒ เปอร์เซ็นต์ ข้อบกพร่องกรณีตาราได้แก่ ชื่อเรื่องไม่สอดคล้อง อีก
กรณีเป็นการลอกเลียนผลงาน แล้วก็ไม่มีการวิเคราะห์หรือนาเสนอสิ่งใหม่ที่แสดงถึงความแตกต่าง ข้อบกพร่อง
กรณีงานวิจัยได้แก่ ตัวแปรครอบคลุมหัวข้อเรื่องขาดความชัดเจน การทบทวนวรรณกรรมค่อนข้างเก่า ขาด
ความทันสมัย บางตัวแปรไม่ได้นาไปใช้ การอภิปรายตามหลักการเชิงอรรถไม่ถู กต้อง นิยามศัพท์ไม่ถูกต้อง
คาถามการวิจัยไม่สมบูรณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลไม่ครบถ้วน งานวิจัยไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ไม่มีการ
สังเคราะห์แนวคิดจากการทบทวนวรรณกรรม และสถิติวิจัยมีความคลาดเคลื่อน คิดว่ามหาวิทยาลัยควรมีการ
ตัง้ ทีมงานช่วยดูเรื่องงานวิจัย
ที่ประชุมรับทราบ
๓) อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งว่า
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมีนักศึกษารายงานตัวเป็นนักศึกษาภาคปกติ จานวน
๑,๐๐๗ คน (รายละเอียดตามเอกสารแยกชุด)
ที่ประชุมรับทราบ

๖
๔) นายเรืองชัย เนตรปฐม ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ขอแจ้งการ
ดาเนินงาน ดังนี้
(๑) เรื่องทุนการศึกษา ซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในปี
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ทุนการศึกษาครบตามจานวนที่กาหนด ซึ่งได้รับความกรุณาจากหลาย ๆ ท่าน โดยเฉพาะจาก
คุณวลัยรัตน์ ทรัพย์คิรี บริจาคทุนขาดแคลน (ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท) จานวน ๑๐ ทุน คุณนิตยา เจียรวนนท์
บริจาคทุนขาดแคลน ๑๐ ทุน และทุนพ่อแม่อุปถัมภ์ จานวน ๑ ทุน สาหรับทุนพ่อแม่อุปถัมภ์ ซึ่งเป็นทุน
บริจาคต่อเนื่อง ๔ ปี (๕,๐๐๐ บาท ต่อปี) ท่านอธิการบดี อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข กรรมการคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย หลายท่านได้ช่วยกันบริจาคด้วย สรุปว่าตอนนี้ ได้ทุนครบตามจานวนแล้ว อีก
ประการหนึ่ง คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มีแนวคิดที่จะบริจาคทุนให้กับนักศึกษาจิตอาสาของ
มูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง ๑๐ ทุน ด้วย
(๒) กาหนดการประเพณีปีนเขาเข้าถ้าจอมพล ครั้งที่ ๙ จะจัดวันที่ ๒-๑๑ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๖๑
(๓) คณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย ได้ มี ก ารพิ จ ารณาอนุ มั ติ ส นั บ สนุ น
งบประมาณในการให้ความรู้เรื่องการสอบบรรจุครูผู้ช่วยให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๔ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากเลขานุการ
๑) ขอแก้ไขสารบัญและระเบียบวาระการประชุม ในระเบียบวาระที่ ๔.๑.๓ ข้อความ “อาจารย์
ประจ าหลักสู ตรประกาศนี ยบั ตรบัณฑิตวิชาชีพครู ” เป็น “อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลั กสู ตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู”
๒) ขอให้นาระเบียบวาระ ๖.๑.๑ รายงานผลการติดตามการดาเนินการตามข้อเสนอแนะจาก
การประเมินผล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พิจารณาก่อน และในการบันทึกรายงานการประชุมขอ
บันทึกตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนด
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ประธานขอให้ ที่ ป ระชุ ม ตรวจสอบรายงานการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีการแก้ไข ดังนี้
๑) หน้า ๑๐ ระเบียบวาระที่ ๑.๑ ข้อ ๒) (๒) ข้อความ “ทาวิจัยในชั้นเรียน” แก้ไขเป็น “ทา
วิจัยการเรียนการสอน”

๗
๒) หน้ า ๑๐ ระเบี ย บวาระที่ ๑.๑ ข้อ ๒) (๔) เพิ่มข้อความตอนท้าย “มหาวิทยาลั ยจึงควร
นามาใช้เช่นกัน โดย COP คือ PLC ที่จะช่วยพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ให้สม่าเสมอขณะเดียวกันคณะ
ต่าง ๆ ก็ควรมาทา Benchmarking กับคณะที่เป็น Best Practice ในระบบต่าง ๆ เช่น การสอน การพัฒนา
ท้องถิ่น การดูแลช่วยเหลือนักศึกษา การวิจัย เป็นต้น
๓) หน้า ๑๕ ตรวจสอบภาษาอังกฤษ

๒.๑) HE61901 Mind Development for Elderly
๒.๒) HE61092 Art, Drama and Music Therapy
๒.๓) HE61903 Exercise for Health Promotion of Elderly
๒.๔) HE61904 Health Project and Seminar for Elderly
๒.๕) HE61621 Sports and Thai Boxing in Health Promotion for Elderly
๒.๖) HE61622 Principles of Elderly Home Visit in Community
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ สืบเนื่องหน้า ๑๕ เรื่องหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิช าส่งเสริ มและดูแลสุ ขภาพผู้สู งอายุ (หลั กสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑) ตามที่ได้รับว่าจะไปช่ว ย
ตรวจสอบภาษาอังกฤษในหลักสูตรดังกล่าวนั้น ขอแจ้งว่า ได้ติดตามและช่วยตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว และ
ขอให้เสนอแนะว่าการจัดทาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ควรมีผู้ตรวจสอบภาษาอังกฤษเพื่อความถูกต้อง
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วง
๔.๑ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วงจากสภาวิชาการ
๔.๑.๑ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาประจาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐
อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ชี้แจงรายละเอีย ดว่า ในภาคฤดูร้อ น ปีก ารศึก ษา ๒๕๖๐ มีนัก ศึก ษาสาเร็จการศึก ษาระดับ ปริญญาตรี
จานวน ๑๙ คน ซึ่งคณะกรรมการประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้ว น และผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุ วรรณ เสนอว่ า ควรมี การตรวจสอบบทคั ดย่ อ
ภาษาอังกฤษให้มีความถูกต้องก่อนนาเสนอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน
๑๙ คน ทั้ง นี้ตั้ง แต่ว ัน ที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้แก้ไขหน้า ๒๕ ในช่องตารางขาดคุณสมบัติ
ข้อความ “ข้อ28 1 4” เป็น “ข้อ 28 (1) (4)”

๘
๔.๑.๒ พิจารณาแผนรับนักศึกษาและขอปรับจานวนเพิ่มจานวนรับนักศึกษาของสาขาวิชา
พลศึกษา (๕ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) พิจารณาแผนรับนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑ และ
พิจารณาปรับแผนรับนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา (๕ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๘)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดี ชี้แจงรายละเอียดว่า ขอใช้
เอกสารประกอบการประชุมแยกชุดเย็บมุมสีส้ม เพื่อพิจารณาแผนการรับนักศึกษาและขอปรับเพิ่มการรับ
นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา (๕ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) เพื่อให้สอดคล้องหลักเกณฑ์ของคุรุสภา
โดยขอให้ใช้จานวนการรับนักศึกษาในช่องแผนรับซ้ายสุด รวมทั้งหมด จานวน ๑,๖๖๕ คน ครุศาสตร์ จานวน
๒๑๐ คน และสาขาวิชาพลศึกษา จานวน ๗๐ คน และในเอกสารประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลั ย
หน้า ๓๙ เนื่องจากนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษามีนักศึกษาสนใจสมัครเรียนจานวนมาก จึงขอปรับแผนการรับ
นักศึกษาจาก ๗๐ คน เป็น ๙๐ คน เพื่อให้ครอบคลุมหลักเกณฑ์คุรุสภา โดยได้รับความเห็นชอบจากสภา
วิช าการในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว และหน้า ๓๙
ขอแก้ไขข้อความเป็น “จากเดิมตามแผนรับนักศึกษา จานวน ๗๐ คน เป็น จานวน ๙๐ คน” จึงเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม
แยกชุด)
มติ ที่ ประชุ ม อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) และ (๑๕) แห่ งพระราชบั ญญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเ ห็น ชอบแผนรับนักศึกษาของสาขาวิชาพลศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๘) โดยปรับจานวนการรับนักศึกษาจาก จานวน ๗๐ คน เป็น ๙๐ คน เห็นชอบแผน
รับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และเห็นชอบการปรับแผนรับนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา (๕ ปี) (หลักสูตร
ปรับปรุง ๒๕๕๘) จากจานวน ๗๐ คน เป็น จานวน ๙๐ คน
๔.๑.๓ พิจ ารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ ผู้รั บผิดชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)
ก่อนที่จะมีการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ ดร.อาคม
เจริญสุข เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ให้ข้อมูลว่า หลักสูตรนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุ ม ครั้ งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่ อวั นที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ระเบี ยบวาระที่ ๔.๑.๔ และสภา
มหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบหลักสูตร “หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๑)” แล้ว แต่ในตอนต้นของการนาเสนอรายละเอียดระเบียบวาระในการประชุมครั้งดังกล่าว
ประธานสาขาขอเปลี่ยนชื่อหลักสูตรจาก “หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๑)” เป็น “หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)” โดยไม่มี
คาว่าสาขา แต่ในการจัดทารายงานการประชุมฝุายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้จัดทารายงานเพื่อให้สภา
มหาวิทยาลัยเห็นชอบโดยมีคาว่าสาขาด้วย ซึ่งเป็นไปตามเอกสารการเสนอวาระและเล่มประชุม จึงเสนอสภา
มหาวิทยาลัยโปรดพิจารณามีมติในเรื่องชื่อสาขานี้ในการประชุมครั้งนี้ด้วย
ที่ประชุมได้มีการอภิปรายซักถาม และได้ข้อสรุปว่า สาขานี้มีสาขาเดียว จึงควรแก้ไข
ให้ถูกต้องตรงกัน
อาจารย์ ดร.เสรี เพิ่มชาติ ชี้แจงรายละเอียดว่า หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) โดย นายสมบูรณ์ ลิขิตยิ่งวรา แทน นายกาธร ไพจิตต์

๙
ซึ่งเป็นอาจารย์ที่มีศักยภาพประจาหลักสูตรอื่น เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม
พ.ศ.๒๕๖๑ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติ ที่ ประชุ ม อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) และ (๑๕) แห่ งพระราชบั ญญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๑๐.๑.๒ แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติ ดังนี้
๑) แก้ ไ ขชื่ อ หลั ก สู ต รจาก “หลั ก สู ตรประกาศนีย บั ต รบั ณ ฑิต สาขาวิ ช าชี พ ครู (หลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)” เป็น “หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)”
๒) เห็น ชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) ดังนี้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)
เดิม
ใหม่
๑. นายเสรี เพิ่มชาติ
นายเสรี เพิ่มชาติ
๒. นางสาววนิดา สาระติ
นางสาววนิดา สาระติ
๓. นายกาธร ไพจิตต์
นายพิษณุ วรดิษฐ์
๔. นายพิษณุ วรดิษฐ์
นายสมบูรณ์ ลิขิตยิ่งวรา
๕. นางสาวจรินทร์ งามแม้น
นางสาวจรินทร์ งามแม้น
๔.๒ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วงจากคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
๔.๒.๑ พิจารณา ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การรับจ่ายเงิน
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....
อาจารย์ ดร.วิน ัย ชุ ่ม ชื ่น ชี้แ จงรายละเอีย ดว่า เห็น สมควรปรับ ปรุง ข้อ บัง คับ
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ หมู่บ้า นจอมบึง ว่า ด้ว ย การรับจ่ายเงินโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้าน
จอมบึง (อนุบาลทานตะวัน) ให้มีความเหมาะสมยิ่ งขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจึงได้จัดทาร่าง
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการรับจ่ายเงินโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง (อนุบาลทานตะวัน) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย
ข้อบั งคับ และระเบี ย บของสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อ
วันจันทร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเพื่อพิจารณา (รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบแยกชุด)
มติ ที่ประชุม อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๒) แห่ งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ เห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้าน
จอมบึง ว่าด้วย การรับจ่ายเงินโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๐
และประกาศมหาวิทยาลั ย ราชภัฏ หมู่ บ้ านจอมบึง เรื่อง การเก็ บเงินเพื่อจัดการศึกษาของโรงเรีย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (อนุบาลทานตะวัน)
วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากอธิการบดี
๕.๑.๑ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการ
อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ชี้แจงรายละเอียดว่า
ตามทีส่ ภามหาวิทยาลัยมีคาสั่ง ที่ ๐๙/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการ ลงวันที่
๒๓ มิ ถุ น ายน พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้ น ตามข้ อ ๕ แห่ ง ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง ว่ า ด้ ว ย
คณะกรรมการประจาคณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ กาหนดให้คณะกรรมการประจาคณะมีวาระการดารงตาแหน่งคราว
ละสองปี คณะกรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการจึงครบวาระการดารงตาแหน่งเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้การดาเนินงานของคณะวิทยาการจัดการเป็นไปอย่างเรียบร้อย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คณะกรรมการ
ประจาคณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติ เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะวิทยาการ
จัดการ ดังนี้
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)
๑๐)

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์ เพิ่มชาติ
นายปรมินทร์ วัฒน์นครบัญชา
อาจารย์ ดร.อรรณพ โพธิสุข
นายอุดม ใจเย็น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา โชคบรรดาลสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัยนา แคล้วเครือ
อาจารย์ ดร.พนารัตน์ แสงวิจิตร
อาจารย์ยุพา สะรุโณ
นางสุธีร์กานต์ แก้วนารายณ์

ประธานกรรมการ
รองคณบดี
รองประธานกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้แทนประธานสาขาวิชา
กรรมการ
ผู้แทนประธานสาขาวิชา
กรรมการ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจา กรรมการ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจา กรรมการ
หัวหน้าสานักงานคณบดี
เลขานุการ

๕.๑.๒ พิ จ ารณาแต่ งตั้ ง ข้ าราชการและพนั กงานมหาวิ ทยาลั ย (สายวิ ชาการ) ให้ ด ารง
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อ รรถพล อุส ายพัน ธ์ รองอธิก ารบดี ชี้แ จงรายละเอีย ดว่า
มหาวิท ยาลัย ได้ดาเนิน การเพื่อ ขอกาหนดตาแหน่ง ทางวิช าการของข้า ราชการ (สายวิชาการ) จานวน ๑
ราย คือ นายจินตศักดิ์ กาญจนอโนทัย และพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) จานวน ๒ ราย คือ
นายวีร ะยุ ทธ สุ ริ คา และนายเชาวลิ ต สมพงษ์เจริญ ตามหลั กเกณฑ์และวิธี การที่กาหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง

๑๑
บุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ศาสตร์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๐ และที่ แก้ ไขเพิ่มเติ มถึ งฉบั บที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยผ่ านความเห็ นชอบจากคณะกรรมการพิ จารณา
ตาแหน่งทางวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมและเอกสารแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๙) และ(๑๓) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติกาหนดตาแหน่งเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง ข้าราชการ
และพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) จานวน ๓ ราย ดังนี้
๑) นายจินตศักดิ์ กาญจนอโนทัย ตาแหน่งอาจารย์ ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๒) นายวีระยุทธ สุริคา ตาแหน่งอาจารย์ ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๓) นายเชาวลิต สมพงษ์เจริญ ตาแหน่งอาจารย์ ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชานิติศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยให้แก้ไขเอกสารประกอบการพิจารณาการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ หน้า ๓๗
ให้ถูกต้อง
วาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๖.๑ เรื่ อ งเสนอเพื่ อ ทราบจากคณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผลงานของ
มหาวิทยาลัย
๖.๑.๑ รายงานผลการติ ด ตามการด าเนิ น การตามข้ อ เสนอแนะจากการประเมิ น ผล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทองประวิตร จาปาเงิน ประธานคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ชี้แจงรายละเอียดว่าตามที่ส ภามหาวิทยาลัยในการ
ประชุม สภามหาวิท ยาลัย ราชภัฏ หมู่บ ้า นจอมบึง ครั้ง ที ่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวั นพฤหั ส บดีที่ ๒๙ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ติดตามว่ามหาวิทยาลัยได้มีการดาเนินการตามข้อเสนอแนะที่ให้ไว้จากการประเมินผลครั้งก่อนหน้า จึงขอ
รายงานการติดตามดังกล่ าว
โดยขอเรียนเชิญ นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เป็นผู้ ชี้แจง (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม PowerPoint) ดังนี้
ประเด็นที่ 1 การดาเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ผลการดาเนินงาน
แนวทาง/วิธีการดาเนินการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง
1. ควรก ากั บ ติ ด ตาม การบริ ห าร 1. สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรระดับ 1. กาลังดาเนินการเตรียม

๑๒
หลั ก สู ต รอย่ า งเป็ น รู ป ธรรมและ
ต่อเนื่อง

ปริญญาตรี จานวน 1 หลักสูตร ได้แก่ เข้าสภาวิชาการ
หลักสูตร วท.บ.สาขาวิทยาการเคมี
2. สนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรระดับ 2. ทั้ ง 5 หลั ก สู ต ร ก าลั ง
ปริญญาตรี จานวน 5 หลักสูตร ได้แก่ ด าเนิ น การเตรี ย มเข้ า
หลักสูตร
สภาวิชาการ
1) ทล.บ. สาขาเทคโนโลยีโยธา
2) ทล.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟูา
3) ทล.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
4) ทล.บ. สาขาวิ ช าเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิคส์
5) ค.บ.ภาษาจีน

2. ควรส่งเสริมให้มีการบูรณาการ
พันธกิจด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ระหว่าง สานักศิลปะและวัฒนธรรม
คณะ และกองพัฒนานักศึกษา
3. จัดระบบและกลไกการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มศักยภาพ
และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมระดับมหาวิทยาลัย

มีการจัดประชุม
คณะกรรมการเพื่อวาง
แผนการดาเนินงานร่วมกัน

1. โครงสร้างและอัตรากาลัง
- อยู่ระหว่างดาเนินการ
1) ปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง
2) วิเคราะห์ภาระงานที่รับผิดชอบของ
หน่วยงานใหม่ที่ปรากฏใน
โครงสร้างฯ
2. การจัดทาแผนพัฒนาสมรรถนะ
- อยู่ระหว่างดาเนินการ
รายบุคคล
ในข้อ 1 และ 3
1) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ความเหมาะสมของสมรรถนะ
บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง
2) จัดทาคู่มือการประเมินสมรรถนะ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย
3) จัดทาแผนพัฒนาสมรรถนะ
รายบุคคลของบุคลากร
มหาวิทยาลัย
4) นาเสนอคณะกรรมการบริหารงาน

๑๓
บุคคลประจามหาวิทยาลัย

4. ควรพัฒนานักศึกษาทางด้าน
ภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียน และ
ภาษาอื่น รวมถึงวิชาชีพเฉพาะให้มี
ทักษะและความสามารถในการ
ปฏิบัติงานเพื่อสามารถแข่งขันได้ใน
ระดับอาเซียน

3. จัดฝึกอบรมประจาปีงบประมาณ 2561
1) โครงการอบรมการเปลี่ยนแปลง
ของกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
2) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการขอตาแหน่ง
ทางวิชาการ และการขอตาแหน่ง
ทางวิชาการเรื่อง “การเตรียม
ผลงานอย่างไร ให้ได้ตาแหน่งทาง
วิชาการ”
3) โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับ
กฎระเบียบเกี่ยวกับการเบิก-จ่าย
งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้
งานวิเทศน์สัมพันธ์ฯ จัดโครงการเพื่อ
เสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ทางภาษา
ตามกรอบความร่วมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยมะริดโดยมีวิชาภาษาเพื่อน
บ้าน(ภาษาพม่า) ซึ่งการสอนได้ใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ทาให้
นักศึกษาได้พัฒนาทักษะทั้งสองภาษา

- ด าเนิ น การจั ด อบรม 3
โครงการเรียบร้อยแล้ว

นักศึกษามหาวิทยาลัย ราช
ภัฏหมู่บ้านจอมบึง คณะครุ
ศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษ
และภาษาอังกฤษธุรกิจ
ได้เรียนรู้การใช้ภาษาพม่า
เพื่อการสื่อสารเบื้องต้น และ
ได้ใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารกับอาจารย์ผู้สอน

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ควรศึ ก ษาสภาพปั ญ หาและความ 1. มหาวิ ท ยาลั ย โดยสถาบั น วิ จั ย และ 1. ได้งานวิจัยที่สามารถตอบ
ต้องการของชุมชนและท้องถิ่ น อย่ า ง
พัฒนาร่ว มมือกับ สกว. จัดให้ มีการ ปั ญหาความต้ องการของ
แท้จริง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
วิจัยเพื่อตอบโจทย์ของพื้นที่ เกิดเป็น การปลู กสั บปะรด จานวน
ให้ตรงตามความต้องการของท้องถิ่น
ชุดโครงการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ทาง 11 โครงการ เพื่อตอบสนอง
การเกษตร (สับปะรด)
ความต้องการ 3 ด้าน คือ
2. มหาวิทยาลัยได้ลงนาม MOU กับ
1) การพั ฒนาคุ ณภาพ
ธนาคารออมสินเพื่อร่วมกันดาเนินการ
การผลิตสับปะรด
พัฒนาอาชีพเพื่อยกระดับรายได้
2) การสร้ างมู ลค่ าเพิ่ ม
ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
สับปะรด
(บัตรคนจน) เพื่อศึกษาปัญหาความ
3) การสร้างกระบวนการ

๑๔
ต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเปูาหมาย

เรียนรู้ให้กับเกษตรกร
2. มีการศึกษาปัญหาความ
ต้องการของกลุ่ม
เปูาหมายผู้ถือบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐหรือ
บัตรคนจนในจังหวัด
ราชบุรี จานวน 900 คน

ประเด็นที่ 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสนองพระราโชบาย
ด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
การยกระดับคุณภาพการศึกษา
1. มีการพัฒนาอาจารย์โดยจัดอบรมให้กับอาจารย์ทุกคณะเพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนไปเป็น
การสอนแบบ Active Learning โดยเน้นให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติมากกว่าการฟังบรรยายจากอาจารย์ผู้สอน
2. มหาวิทยาลัยเน้นให้นักศึกษาได้ปฏิบัติ เช่น ได้ทาความร่วมมือกับ บริษัท ซี พี ออลล์ จากัดในการ
จัดการศึกษาแบบ WILL หรือบางคณะทาความร่วมมือกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นต้น
3. มีโครงการพัฒนานักศึกษาสายวิชาชีพครู โดยให้มีการสังเกตการสอนตั้งแต่ปี 1 และออกฝึกปฏิบัติ
ใน ปี 2 และปี 3
4. การปรับวิชาพื้นฐานรายวิชา GE ให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เช่น วิชามาราธอน วิชาศาสตร์พระราชา วิชาการปราบปรามทุจริตคอรัปชั่น วิชาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เป็นต้น
5. ส่งเสริม สนับสนุนการขอตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผู้สอน
การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสนองพระราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
1. จัดตั้งหน่วยงานเพื่อตอบสนองท้องถิ่น โดยมีวิธีการดาเนินงานดังนี้
1) สารวจความต้องการของท้องถิ่นในเขตพื้นที่การกากับ ดูแล ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย ได้แก่
องค์การบริหารส่วนตาบลจอมบึง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง และอาเภอจอมบึง ในการจัดตั้ง
โรงเรียนผู้สูงอายุ
2) ทางานแบบบูรณาการเพื่อตอบโจทย์ท้องถิ่นจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงคราม โดย
นาศาสตร์พระราชา สนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ มาลงสู่พื้นที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลจอมบึง โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน
3) มีการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทางานตามยุทธศาสตร์ โดยมี
คณะทางานกลางเป็นผู้ดูแล และการบูรณาการร่วมกันระหว่างคณะกับสาขาต่างๆ ในการกาหนดประเด็นใน
การทางาน เช่น นวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ และโครงการพระราชดาริของพระเจ้าอยู่หัว ที่ต้องดาเนินการ
อย่างต่อเนื่อง
4) มีงานวิจัยพื้นที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น เช่น งานวิจัยสับปะรดที่อาเภอบ้านคา
สวนผึ้ง จอมบึง และปากท่อ ที่ร่วมทุนกับสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยแห่งชาติ (สกว.)

๑๕

ประเด็นที่ 3 การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพียงสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 (31
มีนาคม พ.ศ. 2561)
แบบบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จากระบบบริหารงบประมาณ 3D
เบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
งบประมาณ
เกณฑ์มาตรการเพิ่ม
การ
ประสิทธิภาพการใช้จ่าย
หน่วยงาน
การเบิกจ่ายงบประมาณ
เบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่าย
จัดสรรหลังโอน
(บาท)
(ร้อยละ)
ประจาปี 2561
เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ 52)
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
คณะวิทยาการจัดการ
สานักงานอธิการบดี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สานักวิทยบริการฯ
สานักศิลปะและวัฒนธรรม
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและ
การแพทย์แผนไทย
ศูนย์ภาษา

2,646,800.00

813,059.20

30.72



22,371,300.00

3,328,538.49

14.88



2,892,920.00
1,586,720.00
246,854,320.00
10,660,800.00
1,008,800.00
1,726,000.00

761,338.50
409,149.00
108,003,415.35
4,043,930.00
706,791.29
333,149.00








4,155,240.00

231,051.80

26.32
25.79
43.75
37.93
7.06
19.30
6.86

2,051,000.00

140,610.00

4.62



โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง

1,735,700.00

80,200

3.34



ฝุายการศึกษากับการมีงาน
ทา

600,000.00

20,035.00

26.63



2,324,200.00

618,949.00

309,613,800.00

119,490,216.43

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
รวมทั้งมหาวิทยาลัย




38.59



๑๖

แบบบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จากระบบบริหารงบประมาณ 3D
เบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
หน่วยงาน

คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
คณะวิทยาการจัดการ
สานักงานอธิการบดี
สถาบันวิจัยฯ
สานักวิทยบริการฯ
สานักศิลปะฯ
สานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
วิทยาลัยมวยไทยฯ
ศูนย์ภาษา
ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง
ราชบุรี
โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง
ฝุายการศึกษากับ
การมีงานทา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รวมทั้งมหาวิทยาลัย

3,222,570.00
1,581,200.00
1674240.00
877,990.00
60,831,480.00
2,197,550.00
1,470,830.00
171,430.00
3,444,770.00

1,047,368.21
576,204.15
638,764.50
214,062.00
27,345,362.39
1,789,461.00
413,612.00
71,062.00
1,194,264.45

32.50
36.44
38.15
24.38
44.95
81.43
28.12
41.45
34.67

เกณฑ์
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่าย
ประจาปี 2561
(ร้อยละ 52)










1,499,280.00
29,000.00
598,540.00

295,494.49
188,821.50

19.71
0.00
31.55





1,881,320.00

594,489.50

31.60



451,200.00

451,200.00

100.00



503,560.00
80,434,960.00

158,419.00
34,978,585.19

31.46
43.49




รายได้
จัดสรรหลังโอน
เปลี่ยนแปลง

การเบิกจ่ายรายได้ การเบิกจ่าย
(บาท)
(ร้อยละ)

ประเด็นที่ 4 การแก้ไขปัญหาเร่งด่วน
1. ภาษาอังกฤษมีการจัดตั้งเป็นสถาบันทางภาษาจากการรวมศูนย์ภาษา กับ งานวิเทศสัมพันธ์ รวม
เป็นหน่วยงานเดียวกันมีเปูาหมายในดาเนินงาน ดังนี้

๑๗
1.1 พัฒนานักศึกษาทางด้านภาษาและการสื่อสาร นักศึกษาจบการศึกษาต่อเมื่อต้องผ่านการสอบ
วัดความรู้ภาษาอังกฤษ (Exit - Exam)
1.2 พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ ทางด้านภาษาและการสื่อสาร
1.3 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความรู้ ทางด้านภาษาและการสื่อสาร
1.4 จัดฝึกอบรมให้กับโรงเรียน และหน่วยงานภายนอก
2. จานวนนักศึกษาลดลง เนื่องจากจานวนนักเรียนมัธยมศึกษาลดลงและระบบการรับนักศึกษาใหม่
TCAS ส่งผลกระทบให้นักศึกษาไม่เป็นไปตามเปูาหมาย และมหาวิทยาลัยจึงได้กาหนดนโยบายให้มีการยุบ
หรือควบรวมนักศึกษาสาหรับสาขาวิชาที่มีจานวนนักศึกษาน้อย และวางแผนในการสร้างหลักสูตรใหม่ให้เป็นที่
ต้องการของผู้เรียนมากกว่าเดิม
อธิการบดี ชี้แจงเรื่องการเบิกจ่ายว่า ช่วงไตรมาสที่สองไม่เป็นไปตามเปูา เนื่องจากการก่อหนี้ผูกพันให้
ครบทุกโครงการใช้เวลาค่อนข้างมาก แต่เมื่อสิ้นไตรมาสที่ ๓ ยอดเบิกจ่ายเป็นไปตามเปูาหมายแล้ว คาดว่าสิ้น
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จะสามารถเป็นไปตามเปูาหมาย มิเช่นนั้นจะมีผลต่อการขอตั้งงบประมาณปี ๒๕๖๓
ประเด็นเรื่องนักศึกษาลดจานวน ซึ่งกระทบกับทุกมหาวิทยาลัยราชภัฏ วิเคราะห์แล้ว เห็นว่า สาเหตุ
แรก คือ ระบบ TCAS นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ไม่รู้มาก่อนว่าต้องเสนอ Portfolio จึงไม่ได้เตรียมตัว
เสนอ รอบที่ส องระบบโควตา ซึ่ง โควตาของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึงตามที่ส ภามหาวิทยาลั ย
เห็นชอบเป็นนักเรียนจากภาคกลาง นักเรียนจากภาคอื่นไม่สามารถมาศึกษาได้ แต่มหาวิทยาลัยในภาคกลางมี
จานวนมาก เมื่อถึงรอบสุดท้าย คือการรับตรง ซึ่งหลายปีที่ผ่านมา (ซึ่งยังไม่มีระบบ TCAS) มีนักเรียนมาสมัคร
มากกว่า ๒,๐๐๐ คน พอปีนี้ นักเรียนก็เหลือน้อย เพราะกระจายไปแล้ว นี้ คือ อุปสรรคของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ ที่ประชุมอธิการบดีจึงมีมติว่า ในปี การศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏจะไม่เข้าระบบ TCAS เพราะ
อาจทาให้นักเรียนมีความสับสน
นายกสภามหาวิทยาลัยย้าเรื่องการดาเนินการปรับ มคอ.๓ ให้เป็นแบบ Active Learning และให้ทุก
คณะต้องมีวง PLC เดือนละ ๒ ครั้ง ซึ่งถึงแม้นักศึกษาอาจน้อยลง แต่ถ้าการเรียนการสอนมีคุณภาพ ก็จะดารง
อยู่ได้
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
วาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
๗.๑ ประธานขอให้มีการอภิปรายเรื่อง กาหนดการเปิด-ปิดภาคเรียน รวมถึงกาหนดการรับนักศึกษา
เกี่ยวข้องกับการมีจานวนนักศึกษาลดลงหรือไม่ โดยชี้แจงว่า สาเหตุที่ทาให้จานวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ลดลง อาจมีได้ ๒ ประเด็น คือ ระบบการรับที่ค่อนข้างยุ่งยาก ซับซ้อน และการที่บางมหาวิทยาลัยเปลี่ยน
กลับไปเปิดภาคการศึกษาในเดือนมิถุนายน จึงควรมีการอภิปรายว่าควรกลับไปเปิดภาคการศึกษาในเดือน
มิถุนายนเหมือนเดิมหรือไม่
อธิการบดีชี้แจงข้อมูลว่า ปัจ จุบัน มีมหาวิทยาลัยราชภัฏประมาณ ๔ – ๕ แห่ง ที่เลื่อนไปเปิด ภาค
การศึกษาในเดือนมิถุนายน ตามมหาวิทยาลัยใหญ่ ที่อยู่ในภาคเดียวกัน ซึ่งการปรับเปลี่ยนในเรื่องการเปิด-ปิด
ภาคเรี ย น ขณะนี้ มหาวิทยาลั ย หลายแห่ ง ดาเนินการตามบริบท หรือตามปัจจัยที่มากระทบกับแต่ล ะแห่ ง
สาหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประเด็นนี้ยังไม่ได้นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร แต่เห็นว่า
ถ้าจะมีการปรับ คงไม่ใช่เหตุผลเรื่องการรับนักศึกษา เพราะกลุ่มใหญ่ยังเปิดภาคเรียนในช่วงเดือนสิงหาคมอยู่

๑๘
แต่เหตุผลน่าจะอยู่ตรงที่ การเปิดภาคเรียนเดือนสิงหาคมทาให้ภาคเรียนที่สองยังต้องมีการเรียนการสอนใน
เดือนเมษายนด้วย ซึ่งจะมีการหยุดช่วงวันสงกรานต์ นั กศึกษากลับภูมิลาเนา และบางส่วนกลับมาเรียนไม่ตรง
เวลา เป็นบรรยากาศการเรียนที่ไม่เป็นผลดีเท่าที่ควร ซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ อาจขยับเปิดภาคการศึกษาให้เร็วขึ้น
อาจเป็น ช่วงเดือนกรกฎาคม ไม่ต้องถึงมิถุนายน เพื่อให้ สิ้นสุดภาคการศึกษาก่อนเดือนเมษายน เนื่องจาก
นักศึกษามักกลับภูมิลาเนา จึงขอเรียนสภามหาวิทยาลัยว่า มหาวิทยาลัยจะไปศึกษาข้อมูลเรื่องนี้อย่างละเอียด
เพราะยั งจะกระทบเรื่ องอื่น ด้ว ย เช่น ช่ว งเวลาการประเมิน ผลการปฏิบัติราชการ ที่ส ภามหาวิทยาลั ยได้
เห็นชอบไปแล้ว
ประธานขอให้เปูนมติที่ประชุม
มติที่ประชุม มอบให้ทางมหาวิทยาลัยศึกษาข้อมูล กาหนดการเปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย
แล้วนามาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยจะไม่เข้า
ร่วมระบบ TCAS จะดาเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนี้ได้มีการประกาศรับไปแล้ว และได้มี
การตั้งทีมแนะแนว ซึ่งมีทั้งทีม A ที่ให้ข้อมูลในภาพรวม และทีม B ที่เป็นข้อมูลเชิงลึกของแต่ละสาขา ซึ่ที่
ประชุมได้มีการอภิปรายให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยสรุป ดังนี้
๑) ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าเรียน โดยเฉพาะกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ เพื่อนามาเป็นข้อมูล
๒) มหาวิทยาลัยเปิดสอนพิเศษ โดยเชิญนักเรียนมารับบริการ จะทาให้ นักเรียนได้ เข้ามา
สัมผัสกับบรรยากาศ อาคารสถานที่ และได้รู้จักคณาจารย์ คล้ายกับให้ได้มาเห็นสินค้าจริงด้วยตนเอง
๓) อาจมีการทา MOU กับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง เพื่อให้มีสามารถมีบางรายวิชาที่สามารถ
มีการเรียนร่วมกันได้บ้าง
๔) ทีมแนะแนวทีม A ควรศึกษาวิธีการนาเสนอภาพรวมของมหาวิทยาลัยให้มีความน่าสนใจ
มากขึ้น
๕) ค้นพบว่ามีนักเรียนเลือกเรียนในสาขาที่ต นชอบด้วย จึงเสนอเป็นข้อมูลในการออกแบบ
สาขาวิชา
๗.๒ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๔๐ น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค์
นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
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