การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี อาคารอานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

รายนามผู้เข้าประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
๓. ดร.กาพล วันทา
๔. ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์
๕. นายประพันธ์ มนทการติวงศ์
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ
๗. นายเรืองชัย เนตรปฐมพร
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์
๑๐. อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม
๑๒. อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง
๑๓. รองศาสตราจารย์สุทิน สนองผัน
๑๔. อาจารย์สุพัตรา จันทร์ศิริโพธา
๑๕. อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาพร โพคัยสวรรค์
๑๗. นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
๑๘. นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
๑๙. นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิสา โพธิ์พรม
๓. อาจารย์ ดร.เกศินี โสขุมา

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทาหน้าที่
แทนนายกสภามหาวิทยาลัย
อธิการบดี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการจากผู้บริหาร
กรรมการจากผู้บริหาร
กรรมการจากผู้บริหาร
กรรมการจากผู้บริหาร
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
รองอธิการบดี
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นิติกร
รองอธิการบดี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

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

๒

๔. นายรวย ตั้งมุททาภัทรกุล
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช จินดาสกุลยนต์
๖. อาจารย์สุริยาวุธ เสาวคนธ์
๗. อาจารย์อนุชา บุญเกิด
๘. อาจารย์วิลัยพร ไชยสิทธิ์
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติรัตน์ เจริญสุข
๑๐. อาจารย์เกรียงวุธ นีละคุปต์

ผู้อานวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและ
การแพทย์แผนไทย
ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
อาจารย์ประจาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟูา
อาจารย์ประจาสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา
อาจารย์ประจาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประธานสาขาวิชาการตลาด
อาจารย์ประจาสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
และคอมพิวเตอร์ศึกษา

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากประธาน
ไม่มี
๑.๒ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากอธิการบดี
๑) ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยมีแผนการรับนักศึกษา ๕๐ หมู่เรียน จานวน ๑,๗๔๐ คน
มีนักศึกษามารายงานตัวทั้งหมด ๔๙ หมู่เรียน จานวน ๑,๕๖๓ คน
๒) เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ อธิการบดีและรองอธิการบดีฝุายนโยบายและแผน
ได้เข้าชี้แจงรายละเอียดของบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมหาวิทยาลัยได้รับ
งบประมาณแผ่นดิน จานวน ๓๒๖.๑๑๕ ล้านบาท จาแนกเป็นงบบุคลากร ๑๖๖ ล้านบาท งบลงทุน จานวน
๑๕๗ ล้านบาท ประกอบด้วย งบสิ่งก่อสร้าง จานวน ๔ รายการ ได้แก่ ๑) งบผูกพันอาคารเรียนโรงเรียน
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ๒) อาคารครูพันธุ์บึง ๓) อาคารสานักศิลปะและวัฒนธรรม
และ ๔) อาคารพัสดุ งบครุภัณฑ์ จานวน ๓๕.๙๘๓ ล้านบาท งบการวิจัย จานวน ๑๑ ล้านบาท งบบริการ
วิชาการ จานวน ๑๓.๙๕ ล้านบาท งบงานประกันคุณภาพการศึกษา จานวน ๑ ล้านบาท งบงานอาเซียน
จานวน ๑.๙ ล้านบาท หลังจากมหาวิทยาลัยได้รับข้อมูลอย่างเป็นทางการแล้วจะจัดทาแผนปฏิบัติการและ
รายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป
๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
จัดโครงการบริการวิชาการเรื่อง “รูปแบบการจัดการภาครัฐแนวใหม่ เพื่อเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อดังกล่าว
๔) เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้เข้าร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั่วประเทศ ประเด็นหลักในการประชุม มีดังนี้

๓
(๑) ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ประกาศรับสมัครพนักงานโดยรับเฉพาะนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย ๒๐ แห่ง โดยไม่มีมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล นั้น กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ ได้มาร่วมแถลงการณ์ขอโทษต่ออธิการบดี ทั้ง ๔๐ แห่ง ในความผิดพลาดที่ธนาคารได้ประกาศ
รับสมัครโดยมิได้ให้โอกาสนักศึกษาในสถาบันอื่น และชี้แจงว่านักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏได้เข้าทางาน
กับธนาคารกว่า ๓๐ เปอร์เซ็นต์ แต่สาขาที่ประกาศรับนั้นเป็นสาขาเฉพาะที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญ อย่างไรก็ตาม
ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ขอโทษและยินดีสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏในทุกเรื่อง
(๒) การขั บ เคลื่ อนแผนยุ ทธศาสตร์ ๑๐ ปี ของมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ ด าเนิ นการโดยให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งนาแผนยุทธศาสตร์ ๑๐ ปี มาวิเคราะห์และดาเนินการจัดทาแผนของแต่ละ
มหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับแผน ๑๐ ปี เพื่อที่ประชุมจะได้นาเสนอต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา และรัฐบาล
เพื่อของบประมาณปี ๒๕๖๐ ทั้งหมดจานวน ๖๐,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อนามาพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายใต้
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งต้องมีอัตลักษณ์ของตนเองเพื่อทางานให้สอดคล้อง และยังอยู่ในจุดเดิม
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ คือ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น
(๓) ขณะนี้ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ ๓ แห่ ง คือ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ สวนดุสิ ต ได้ เปลี่ ยน
สถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกากับแล้ว และที่กาลังรออยู่ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาฬสินธุ์ ดังนั้นจะเหลือมหาวิทยาลัยราชภัฏ จานวน ๓๗ แห่ง
๕) มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง เกณฑ์วัดความสาเร็จ
ในการบริห ารงานตามหลัก ธรรมาภิบ าล พ.ศ. ๒๕๕๘ จึง ขอนาเสนอรายละเอีย ดของเกณฑ์ดัง กล่า ว
ให้สภามหาวิทยาลัยทราบ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกชุด)
ที่ประชุมรับทราบ และประธานที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา
เพื่อเตรียมสอบบรรจุครูในหมวดความรู้ทั่วไป
๑.๓ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
๑) นายเรืองชัย เนตรปฐมพร แจ้งว่า คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้จัดการประชุม
เมื่ อ วั น ที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ลื่ อ นก าหนดการจั ด งานประเพณี ปี น เขา
เข้าถ้าจอมพล ครั้งที่ ๗ จากเดิมวันที่ ๑ – ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นวันที่ ๔ – ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
๒) อนุกรรมการจัดการทุนการศึกษาของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้จัด
การประชุมเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และเสนอโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ในที่ประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เมื่อวัน ที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการ
พ่อแม่อุปถัมภ์ โดยเป็นโครงการที่จัดหาทุนการศึกษา ทุนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ให้กับนักศึกษา จานวน ๔ ปี ทุนละ
๕,๐๐๐ บาท และในที่ประชุมมีบุคคลแจ้งความประสงค์เป็นพ่อแม่อุปถัมภ์แล้วประมาณ ๒๕ ทุน
ที่ประชุมรับทราบ

๔
๑.๔ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการกาหนดจัดการประชุมใหญ่อาจารย์และบุคลากร ในวันที่ ๒๖
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ในประเด็นแนวทางส่งเสริมสวัสดิภาพและสวัสดิการให้กับพนักงาน
มหาวิทยาลัยภายในบริบทอุดมศึกษาใหม่
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๕ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากเลขานุการ
๑) อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข แจ้งว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ประสบเหตุวาตภัย
ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมาก ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ เป็นตัวแทนมูลนิธิ
วิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง มอบเงินช่ วยเหลือเพื่อสนับสนุนและเป็นกาลังใจแก่เจ้าหน้าที่ คนงานในการปฏิบัติ
หน้าที่เพื่อฟื้นฟูความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าว
๒) ขอเรียนเชิญอุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี ๒๕๕๘ ในวันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
๓) ขอถอนระเบี ย บวาระที่ ๕.๒.๒ พิ จ ารณาการให้ พ้ น ต าแหน่ ง กรรมการอุ ท ธรณ์ แ ละ
ร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย
๔) ขอเพิ่มระเบียบวาระที่ ๕.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากกรรมการยก ร่าง นโยบายของ
สภามหาวิทยาลัย ๕.๓.๑ พิจารณา ร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ทิศทางและ
นโยบายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑
ที่ประชุมรับทราบและมีมติให้ ถอนระเบียบวาระที่ ๕.๒.๒ พิจารณาการให้พ้นตาแหน่งกรรมการ
อุท ธรณ์ และร้ อ งทุ กข์ ป ระจ ามหาวิ ทยาลั ย และเพิ่ม ระเบีย บวาระที่ ๕.๓.๑ พิ จารณา ร่ าง ประกาศสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ทิศทางและนโยบายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ประธานขอให้ ที่ป ระชุมตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีการแก้ไข ดังนี้

๕
๑) รองศาสตราจารย์ สุ ทิ น สนองผั น ขอแก้ ไ ข หน้ า ๑๙ ข้ อ ๓.๒ โครงการศู น ย์ ก ารศึ ก ษา
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึ ง โดยให้ นาชื่ออาจารย์ ๒ ท่าน ซึ่งเป็นประธานหลั กสู ตรบริห ารธุรกิจ
มหาบัณฑิตและกรรมการเลขานุการหลักสูตรฯ ออก
๒) รองศาสตราจารย์สุทิน สนองผัน ขอแก้ไข หน้า ๒๕ ข้อ ๕.๑.๒ พิจารณามอบอานาจการดาเนินคดี
ปกครองต่อศาลปกครองสูงสุด โดยให้นาข้อความ “(ให้ชะลอทั้งสองชุด)” ออก
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ รายงานการติดตามการดาเนินการของโครงการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย
ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ณฐพรภั ทร์ อินทร์ศิ ริพงษ์ รายงานว่า คณะกรรมการจัดหารายได้และ
ผลประโยชน์ จากทรั พย์ สิ นของมหาวิทยาลั ย ได้จัดประชุม ครั้งที่ ๗ (๑๕)/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ และสรุปผลการดาเนินงานของแต่ละโครงการ ดังนี้
๑) คณะกรรมการจัดหารายได้และผลประโยชน์
คณะกรรมการจัดหารายได้และผลประโยชน์ โดยคณะกรรมการดาเนินการขายทอดตลาดได้
จัดทาประกาศการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชารุดเสื่อมสภาพของโครงการร้านสวัสดิการ (วัสดุเครื่องเขียน)
ลงเว็ บ ไซต์ แ ละติ ด ประกาศที่ บ อร์ ด ประชาสั ม พั น ธ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย พร้ อ มทั้ ง เชิ ญ ชวนผู้ ป ระกอบการ
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีกาหนดการประมูลในวันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ อาคารอานวยการ ชั้น ๑
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
๒) โครงการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจจอมพล
คณะกรรมการจั ด หารายได้ ฯ เห็ น ชอบ (ร่ า ง) สั ญ ญาเช่ า สถานที่ ข องโครงการศู น ย์
ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจจอมพล โดยให้เพิ่มเติมสาระสาคัญในส่วนของส่วนลดค่าเช่าห้องให้แก่บุคลากรและ
ข้าราชการของมหาวิท ยาลั ย รวมทั้ งขอให้ นักศึกษาได้ฝึ กประสบการณ์ในศูนย์ฝึ ก ฯ ด้ว ย ทั้งนี้จ ะนาเข้ า
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายฯ ต่อไป และ
พิจารณาทบทวนผลประโยชน์อัตราค่าตอบแทนขั้นต่าจากผู้ประมูลโครงการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ
จอมพลตามข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้คณะกรรมการจัดหารายได้ฯ ยังคงยืนยันอัตรา
ค่าตอบแทนขั้นต่าในราคา ๕๐,๐๐๐ บาท ต่อเดือน เนื่องจากโครงการศูนย์ฝึกประสบการณ์ฯ มีรายได้จาก
การใช้ประโยชน์พื้นที่ประมาณ เดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท เมื่อหักจากค่าตอบแทนขั้นต่าต้องจ่ายแล้ว ผู้ประมูล
ต้องจ่ายเพิ่มอีกเพียงเดือนละ ๓๐,๐๐๐ บาท เท่านั้น
มติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยมีความเห็นให้คณะกรรมการจัดหารายได้และผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลัยพิจ ารณาทบทวนเรื่องอัตราค่าตอบแทนขั้นต่าในราคา ๕๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน
อีกครั้งหนึ่ง

๖

๓.๒ โครงการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ รายงานผลการดาเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑) มติที่ประชุม “ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินค่าบารุงศูนย์การศึกษาฯ และรายงานให้สภามหาวิทยาลัย
ทราบในการประชุมครั้งหน้า” มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการ ดังนี้
(๑) ทาหนังสื อถึงประธานโครงการจั ดการศึกษาพิเศษหลักสูตรบริห ารธุรกิจมหาบัณฑิต
(M.B.A) ลงวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง การจ่ายเงินค่าบารุงศูนย์ฯ ที่ค้างจ่าย จานวน ๓๕๑,๕๐๐ บาท
โดยให้ดาเนิ นการให้แล้ วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ และประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตได้ทาหนังสือถึงอธิการบดี ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง ขออนุมัติ
ชี้แจงการจ่ายเงินค่าบารุงศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ความว่า ค่าบารุงศูนย์การศึกษา
ของนักศึกษา รุ่นที่ ๑๐ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖ จานวน ๑๙ คน ๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๘,๕๐๐ บาท
สาขาวิ ช าฯ ก าลั งดาเนิ น การเบิ ก -จ่ าย ส่ ว นค่าบารุงศูน ย์ฯ ที่ค้ างช าระจะนามาช าระทันทีเ ป็นงวดๆ เมื่ อ
นักศึกษาชาระเงินค่าบารุงการศึกษาที่ค้างชาระอยู่ให้กับมหาวิทยาลัย
(๒) ทาหนั งสื อถึงประธานโครงการจัดการศึกษาพิเศษหลักสู ตรการจัดการทั่วไปสาหรับ
ผู้บ ริห ารหรื อเจ้ าของกิจ การ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง ขอเบิกเงินค่าบารุงศูนย์การศึกษา
จานวน ๑๐๕,๐๐๐ บาท โดยให้ดาเนินการภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และประธานกรรมการ
โครงการจั ดการศึกษาพิเศษหลั กสูตรปริ ญญาตรีการจัดการทั่ว ไป ได้ทาหนังสื อถึงอธิการบดี ลงวันที่ ๒๔
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง ขอเบิกเงินค่าบารุงศูนย์สาหรับโครงการจัดการศึกษาพิเศษ โดยขอเบิกค่าบารุงศูนย์
สาหรับโครงการจัดการศึกษาพิเศษ จานวน ๑๐๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายให้กับศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง
๒) มติ ที่ ป ระชุ ม “มอบให้ อ ธิ ก ารบดี ตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบสมุ ด บั ญ ชี แ ละตรวจสอบ
การเบิกจ่ายเงินของโครงการต่าง ๆ ที่ผ่านมาของแต่ละหลักสูตรที่เป็นโครงการพิเศษในแต่ละภาคการศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ อ อกค าสั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง ที่ ๑๒๗๘/๒๕๕๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการดาเนินการจัดการศึกษาโครงการพิเศษ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าว มีหน้าที่ ๑) ตรวจสอบขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินผ่านสมุดบัญชีของ
โครงการ ๒) ตรวจสอบรายการเงินเข้าและเงินออกผ่ านสมุดบัญชีของโครงการในแต่ละภาคการศึกษา
๓) ตรวจสอบรายงานการเบิกจ่ ายเงิน ของโครงการต่าง ๆ ในแต่ล ะภาคการศึกษา ๔) จัดทารายงานผล
การตรวจสอบและข้อเสนอแนะภายในวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้ประธานโครงการศูนย์การศึกษา
นาเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป ๕) หน้าที่อื่น ๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย
มติที่ประชุม

สภามหาวิทยาลัยรับทราบการดาเนินการและผลจากการดาเนินการของมหาวิทยาลัย
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๓.๓ การขอพระราชทานทูล เกล้ าฯ ถวายปริ ญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิช าการบริห าร
การศึกษา แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ วาระที่ ๕.๑.๑ การขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอเพิ่มคาว่า
“ครุ ศาสตร” ในชื่อปริ ญญาจาก “ปริ ญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิช าการบริห ารการศึกษา” เป็น
“ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา”
มติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติการเพิ่มคาว่า “ครุศาสตร” ในชื่อปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วง
๔.๑ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วงจากสภาวิชาการ
๔.๑.๑ พิจารณาอนุมัติปริญญาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ชี้แจงรายละเอียดว่า ในภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีนักศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
จานวน ๑ คน ระดับปริญญาโท จานวน ๑๘ คน และระดับปริญญาตรี จานวน ๒๔ คน ซึ่งคณะกรรมการ
ประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบแล้วว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และผ่านความเห็นชอบจาก
สภาวิชาการในการประชุม ครั้ งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ ว จึงเสนอให้ สภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จานวน ๑ คน
ระดั บปริ ญญาโท จ านวน ๑๘ คน และระดั บปริ ญญาตรี จ านวน ๒๔ คน ทั้ งนี้ ตั้ งแต่ วั นที่ ๒๓ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ สาหรับนางสาวนภัทร อุ่นหมี และนางสาวจันทรรัตน์ ศิริพิพัฒนกูล ให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบว่ามีสิทธิ์
ได้รับเกียรตินิยมหรือไม่ เนื่องจากเป็นนักศึกษาที่เข้าเรียนในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ แต่จบการศึกษา
ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุมสภามหาวิทยาลัยคราวหน้า
๔.๑.๒ พิจารณา ร่าง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช จินดาสกุลยนต์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ดาเนินการปรับปรุง ร่าง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา (TQF) และสภาพการพัฒนาประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าไปมาก โดยเทคโนโลยี
ในทุก ๆ ด้านได้มีการพัฒนาอยู่ตลอด ซึ่งในการดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรมีบุคคลจากหลายภาคส่วนมาร่วม

๘

ดาเนินการ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต ผู้ใช้บัณฑิตทั้งภาครัฐและ
เอกชน และศิษย์เก่า โดยหลักสูตรดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว จึงนาเสนอสภามหาวิทยาลั ยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ข้อ ๑๕ แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติ เ ห็น ชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑) การเลือกรายวิชาเอกเลือกให้นักศึกษาเรียนควรสอบถามความต้องการของนักศึกษาด้วย
๒) หน้า ๑ ข้อ ๓ วิชาเอก ให้ใช้เครื่องหมาย – แทนคาว่า ไม่มี
๓) เพิ่มคาอธิบ ายรายวิช าเกี่ยวกับพฤติกรรมการทางานในองค์กร อาทิเ ช่น ความซื่อสัต ย์
ความรั บผิ ดชอบ การมีวินั ย ความขยั น ความอดทน การทางานเป็นทีม ความคิดสร้างสรรค์ ความประหยัด
ความปลอดภัย ในรายวิชาแกน BT ๕๘๕๐๓ ปฏิบัติงานช่างเบื้องต้น
๔.๑.๓ พิจารณา ร่าง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)
อาจารย์ สุริ ย าวุธ เสาวคนธ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ด้ว ยสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟูา
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ หมู่ บ้ านจอมบึ ง ได้ดาเนินการปรับปรุง ร่าง หลั ก สู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิช า
เทคโนโลยี ไฟฟูา (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๘) ให้ ทัน สมัย และสอดคล้ องกับ กรอบมาตรฐานคุณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีไฟฟูา และด้านที่เกี่ยวข้องให้
บัณฑิตสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทัดเทียมระดับสากล ซึ่งจะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศในภาพรวม โดยหลักสูตรดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่
๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ มิถุน ายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ ว จึงนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ข้ อ ๑๕ แห่ งประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ เรื่ อง เกณฑ์ มาตรฐานหลั กสู ตร
ระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลั ยมีมติ เ ห็น ชอบหลั กสู ตรวิท ยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิช า
เทคโนโลยีไฟฟูา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)
โดยให้เ พิ่ม คาอธิบ ายรายวิช าเกี่ย วกับ พฤติก รรม
การทางานในองค์กร อาทิเช่น ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ การมีวินัย ความขยัน ความอดทน การทางาน
เป็นทีม ความคิดสร้างสรรค์ ความประหยัด ความปลอดภัย ในรายวิชาแกน BT ๕๘๕๐๓ ปฏิบัติงานช่างเบื้องต้น

๙
๔.๑.๔ พิจารณา ร่าง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)
อาจารย์ อ นุ ช า บุ ญ เกิ ด ชี้ แ จงรายละเอี ย ดว่ า ด้ ว ยสาขาวิ ช าเทคโนโลยี โ ยธา
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ หมู่บ้ านจอมบึ งได้ดาเนินการปรับปรุง ร่าง หลั กสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิช า
เทคโนโลยีโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)
และเพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่ายิ่งต่อประเทศ โดยหลักสูตรดังกล่าว
ได้รับ ความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
เรียบร้อยแล้ว จึงนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ข้ อ ๑๕ แห่ งประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ เรื่ อง เกณฑ์ มาตรฐานหลั กสู ต ร
ระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลั ยมีมติ เ ห็น ชอบหลั กสู ตรวิท ยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิช า
เทคโนโลยีโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑) เพิ่มคาอธิบ ายรายวิช าเกี่ยวกับพฤติกรรมการทางานในองค์กร อาทิเ ช่น ความซื่อสัต ย์
ความรั บผิ ดชอบ การมีวินั ย ความขยั น ความอดทน การทางานเป็นทีม ความคิดสร้างสรรค์ ความประหยัด
ความปลอดภัย ในรายวิชาแกน BT ๕๘๕๐๓ ปฏิบัติงานช่างเบื้องต้น
๒) ตรวจสอบความถูกต้องของการใช้ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ
๓) วิชาปฏิบั ติการและฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ให้ นักศึกษาเลือกระหว่างสหกิจศึกษาและ
ฝึกประสบการณ์ โดยตัดข้อความ “สาหรับผู้ไม่ผ่านเกณฑ์สหกิจศึกษา” ออก ในเอกสารหน้า ๑๔
๔.๑.๕ พิจารณา ร่าง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)
อาจารย์วิลัยพร ไชยสิทธิ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ หมู่บ้ านจอมบึ งได้ดาเนินการปรับปรุง ร่าง หลั กสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิช า
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๘) ให้ ส อดคล้ อ งกั บ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF) และการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี และ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยหลักสูตรดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่
๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ มิถุน ายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ ว จึงนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติ ที่ ป ระชุ ม
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และ ข้อ ๑๕ แห่ งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลั กสู ตรระดั บปริ ญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิ ท ยาลั ย มี ม ติ เ ห็น ชอบหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑๐
๑) ให้เพิ่มรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จานวน ๑ หน่วยกิต ในกลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติการ
และประสบการณ์วิชาชีพ
๒) รายวิชาต่าง ๆ ของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศต้องแตกต่างจากสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
๔.๑.๖ พิจารณา ร่าง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๘)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติรัตน์ เจริญสุข ชี้แจงรายละเอียดว่า ด้วยสาขาวิชาการตลาด
มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏหมู่ บ้ านจอมบึ ง ได้ด าเนิ นการปรับปรุ ง ร่ าง หลั กสู ตรบริ ห ารธุร กิ จบั ณฑิ ต สาขาวิ ช า
การตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) และ
การเปลี่ ยนแปลงสถานการณ์ ทางเศรษฐกิ จ สั งคม และวัฒนธรรม หลั กสู ตรบริหารธุร กิจบัณฑิต สาขาวิ ชา
การตลาดมุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านการตลาดที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม
โดยหลั กสู ตรดั งกล่ าวได้ รั บความเห็ นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุม ครั้ งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่ อวั นที่ ๑๔
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว จึงนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ข้ อ ๑๕ แห่ งประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ เรื่ อง เกณฑ์ มาตรฐานหลั กสู ตร
ระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลั ยมีมติ เ ห็น ชอบหลั กสู ตรบริห ารธุร กิจบัณฑิ ต สาขาวิช า
การตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) โดยมีข้อเสนอแนะให้เพิ่มรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
จานวน ๑ หน่วยกิต ในกลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติและประสบการณ์วิชาชีพ
๔.๑.๗ พิจารณา ร่าง หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์ศึกษา (๕ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)
อาจารย์เกรียงวุธ นีละคุปต์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
และคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ดาเนินการปรับปรุง ร่าง หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา (๕ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) ให้สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา (TQF) และสั งคมปัจจุบันที่ เข้าสู่ ยุคโลกาภิวัตน์มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ
โดยเฉพาะการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิเคราะห์ระบบ
มาใช้ในการเรียนการสอน และในโอกาสที่ ประเทศไทยได้เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มหาวิทยาลัยจึงต้อง
พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีการศึกษา และคอมพิวเตอร์ศึกษาให้มีทั้งความรู้และคุณธรรม โดยหลักสูตร
ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เรียบร้อยแล้ว จึงนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)

๑๑
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ข้ อ ๑๕ แห่ งประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ เรื่ อง เกณฑ์ มาตรฐานหลั กสู ตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา (๕ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑) เอา  ในข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ ของหน้า ๔ ออก
๒) ให้สาขาวิชาเตรียมความพร้อมของบัณฑิตให้สามารถประกอบอาชีพอื่นได้ด้วยนอกจากเป็นครู
๔.๒ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วงจากคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
๔.๒.๑ พิจารณา ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การบริหารงาน
ศูนย์เรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. ....
นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า เพื่อให้การบริหารศูนย์การเรียนรู้ในเมือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นไปด้วยความคล่องตัว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์
และเปูาหมาย มหาวิทยาลัยจึงดาเนิ นการจัดทา ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย
การบริหารศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. .... โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกลั่น กรองกฎหมาย ข้อ บังคับ และระเบีย บของสภามหาวิท ยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง
ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติ ที่ประชุม สภามหาวิทยาลั ย ให้ ถอนระเบียบวาระที่ ๔.๒.๑ พิจารณา ร่าง ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การบริหารงานศูนย์เรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึ ง พ.ศ. .... และให้ น าไปพิ จ ารณาใหม่ ใ นคณะกรรมการกลั่ น กรองกฎหมายฯ และวั น ประชุ ม
คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายฯ ให้เชิญผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลด้วย
๔.๒.๒ พิจารณา ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การบริหาร
บุคคลโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....
นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า โดยที่สมควรให้มีการปรับปรุงข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยเพิ่มเติมบทเฉพาะกาล เพื่อให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจา
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ได้ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนสาธิต ฯ ไปจนกว่าจะมี
องค์ประกอบครบ ทั้งนี้ไม่เกิน ๖ ปีนับแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อให้การดาเนินงานของโรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึ งเป็นไปด้วยความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง จึงขอเสนอ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของโรงเรียน
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ทั้งนีไ้ ด้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

๑๒
กลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม)
มติ ที่ประชุม อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
๔.๒.๓ พิจ ารณา ร่ าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง ว่า ด้วย คุณ สมบัติ
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
นางสาวธิช าภรณ์ จินจารั กษ์ ชี้ แ จงรายละเอีย ดว่า โดยที่ส มควรให้ มี ก ารแก้ไ ข
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้ านจอมบึง ว่าด้วย คุณสมบัติ หลั กเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อให้การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และไม่เกิดข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจึงขอยกเลิกข้อบังคับ
ฉบับเดิม และเสนอ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลั ย พ.ศ. .... ทั้งนี้ ได้ผ่ านความเห็ นชอบจากคณะกรรมการกลั่ นกรอง
กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยจึงนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมแยกชุด)
มติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยมีมติให้คง ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ว่ าด้ ว ย คุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารสรรหานายกสภามหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. .... ฉบั บนี้ ไว้ และให้
มหาวิทยาลัยไปดาเนินการรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยกาหนดประเด็นให้ชัดเจน
ว่าต้องการความเห็นเรื่องอะไร เหตุผ ลที่เปลี่ยนคืออะไร บุคลากรมีความเห็นอย่างไร ให้รับฟังความเห็น
เฉพาะจุดที่เปลี่ยนแปลง กาหนดกรอบเวลาที่แล้วเสร็จของการดาเนินการและนาผลการรับฟังมานาเสนอ
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป
๔.๒.๔ พิจ ารณา ร่ าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง ว่า ด้วย คุณ สมบัติ
หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา พ.ศ. ....
นางสาวฺ ธิ ช าภรณ์ จิ น จารั ก ษ์ ชี้ แ จงรายละเอี ย ดว่ า โดยที่ ส มควรให้ มี ก ารแก้ ไ ข
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลั ย จากคณาจารย์ ป ระจ า เพื่ อให้ การสรรหากรรมการสภามหาวิท ยาลั ยจากคณาจารย์ประจ า
สอดคล้ องกับ พระราชบั ญญั ติม หาวิทยาลั ยราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และไม่ เกิ ดข้ อขั ดข้ องในการปฏิ บัติ งาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจึงขอยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิม และเสนอ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา พ.ศ. .... โดยได้ผ่านความเห็นชอบ

๑๓
จากคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่
๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยจึงนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกชุด)
มติ ที่ ป ระชุ ม อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๖ และ๑๘ (๒)แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้ตัด “๒๕๔๗” ในข้อ ๑ ออก และใส่เครื่องหมาย “...............” แทน
วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากอธิการบดี
๕.๑.๑ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญ สุ ข เลขานุการสภามหาวิท ยาลั ย ชี้แ จงรายละเอียดว่ า
ขอถอนระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย เนื่องจากสภา
มหาวิทยาลัยมีมติให้นาข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
สรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ไปรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยก่อน
มติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้ถอนระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ พิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
๕.๑.๒ พิจารณามอบอานาจการดาเนินคดีปกครองต่อศาลปกครองเพชรบุรี
นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ด้วยผู้ฟูองคดี นายถาวร เส้งเอียด
ข้าราชการสังกัดคณะครุศาสตร์ ได้ยื่นฟูองคดีต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) เป็นผู้ถูกฟูองคดีที่ ๒ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้ านจอมบึง เป็น ผู้ถูกฟูองคดี ที่ ๓ คดีหมายเลขคดีดาที่ ๗๒/๒๕๕๘ ณ ศาลปกครองเพชรบุรี
ผู้ฟูองคดีฟูองขอให้ศาลมีคาสั่งให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสามพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของผู้ฟูองคดีให้แล้วเสร็จ หรือ
ให้ ศ าลรั บ เรื่ อ งนี้ ไ ว้ พิ จ ารณาพิ พ ากษา โดยผู้ ฟู อ งคดี ไ ด้ ฟู อ งว่ า ผู้ ถู ก ฟู อ งคดี ทั้ ง สามจงใจไม่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ที่กฎหมายกาหนด ก่อให้เกิดความล่าช้า ละเลยในการปฏิบัติหน้าที่ และฝุาฝืนกฎหมาย ต่อมาศาลปกครอง
เพชรบุรี มีคาสั่งให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสาม ทาคาให้การแก้ฟูองพร้อมด้วยพยานหลักฐานยื่นต่อศาลปกครองเพชรบุรี
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับคาสั่ง โดยผู้ถูกฟูองคดีทั้งสามได้รับคาสั่งเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งจะ
ครบกาหนดยื่นคาให้การในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การในคดี ป กครองเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยและเกิ ด
ความคล่องตัวในการประสานงานคดี จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณามอบอานาจให้นายวินัย ชุ่มชื่น
เป็น ผู ้ร ับ มอบอานาจในการดาเนิน คดีดัง กล่า วจนคดีถึง ที่ส ุด และให้มีอานาจในการมอบอานาจช่ว ง
ในการดาเนินคดีปกครองแทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงแทนผู้ถูกฟูองคดีที่ ๓ ได้

๑๔
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติมอบอานาจให้นายวินัย ชุ่มชื่น มีอานาจดาเนินคดีปกครองจนคดีถึงที่สุด
และให้มีอานาจในการมอบอานาจช่วงให้กับพนักงานอัยการในการดาเนินคดีปกครอง แทนสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ทั้งนี้หากมีความจาเป็นต้องมอบอานาจช่วงกับบุคคลอื่นให้มารายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
๕.๑.๓ พิจารณา ร่าง แผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖
– ๒๕๖๐) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ....
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้อนุ มัติแผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ –
๒๕๖๐) ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งได้ดาเนินการตามแผน
ดัง กล่ าวมาแล้ ว เป็ น เวลา ๒ ปี ก ารศึ ก ษา ประกอบกับ หน่ ว ยงานที่ ก ากับ ดู แ ลด้ า นคุณ ภาพการศึก ษาทั้ ง
ส านั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (องค์ ก ารมหาชน) (สมศ.) และส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ปรับปรุงตัวบ่งชี้คุณภาพและเกณฑ์การประเมินใหม่ จึงส่งผลต่อแผน
กลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทา ร่าง
แผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ....
โดยได้รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘
เมื่อวันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว จึงนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลั ย มีมติ เห็ น ชอบแผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลั ยราชภัฏหมู่บ้ านจอมบึง ๔ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) ฉบั บปรั บปรุ ง ครั้ งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้ ง นี้ ห ากกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย มี
ข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไขสามารถเสนอแนะในการประชุมครั้งต่อไปได้
๕.๑.๔ พิจารณา ร่าง แผนกลยุทธ์การบริการวิชาการสู่สังคม ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาพร โพคัยสวรรค์ ชี้แจงรายละเอียดว่า การบริการวิชาการสู่
สั ง คมเป็ น ภารกิ จ หลั ก ภารกิ จ หนึ่ ง ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล รวมทั้งตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสังคม จึงต้องมีการวางแผนระยะยาว
เพื่ อความต่ อเนื่ องของการด าเนิ นการและเกิ ดผลกระทบต่ อชุ มชน ท้ องถิ่ น และสั งคมอย่ างยั่ งยื น จึ ง ได้ มี
การจัดทา ร่าง แผนกลยุทธ์การบริการวิชาการสู่สังคม ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ โดยการมีส่วนร่วมจาก
องค์กร ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม ทั้งนี้ได้มีการประชุมวิพากษ์ ร่าง แผนกลยุทธ์การบริการวิชาการสู่สังคม
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ เมื่อการประชุมในวันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงนา ร่าง แผนกลยุทธ์
การบริการวิชาการสู่สังคม ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)

๑๕
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ ร่าง แผนกลยุทธ์การบริการวิชาการสู่สังคม ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
ทั้งนี้หากกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไขสามารถเสนอแนะในการประชุมครั้งต่อไปได้
๕.๑.๕ พิจารณา ร่าง แผนการบริการวิชาการ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ (๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
– ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาพร โพคัยสวรรค์ ชี้แจงรายละเอียดว่า การบริการวิชาการสู่สังคม
เป็นภารกิจหลักภารกิจหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้การดาเนินการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
รวมทั้งตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสังคม จึงต้องมีการจัดทาแผนการบริการวิชาการ
โดยการมีส่วนร่วมจากชุมชน ทั้งนี้ได้มีการประชุมวิพากษ์ ร่าง แผนการบริการวิชาการ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงนา ร่าง แผนการบริการวิชาการ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ นาเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิท ยาลั ย มี มติ เ ห็ น ชอบ ร่า ง แผนการบริก ารวิช าการ ประจ าปีก ารศึกษา ๒๕๕๗
(๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ – ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) ทั้งนี้หากกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะ
ให้ปรับปรุงแก้ไขสามารถเสนอแนะในการประชุมครั้งต่อไปได้
๕.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง
๕.๒.๑ พิจารณาผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของอาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด
นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีคาสั่งที่
๐๘/๒๕๕๘ เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลั ยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง
(ก.อ.ม.) สั่ง ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยกาหนดให้คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจา
มหาวิทยาลัยมีอานาจและหน้าที่ตามข้อ ๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การอุทธรณ์
การร้องทุกข์ และการแก้ไขคาสั่งลงโทษ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้ (๑) พิจารณาเรื่องอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์เพื่อเสนอ
ความเห็นประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย (๒) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับการอุทธรณ์และ
การร้องทุกข์ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย นั้น
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้พิจารณา
เรื่องร้องทุกข์ของ อาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด ตามหนังสือร้องทุกข์ ฉบับลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ก.อ.ม. ได้รับหนังสือร้องทุกข์ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ (เรื่องรับที่พิเศษ/๒๕๕๗) โดย ก.อ.ม. ได้
มี ก ารประชุ ม พิ จ ารณาเรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ ดั ง กล่ า วจนเสร็ จ สิ้ น ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่ อ วั น ที่ ๑๔
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และได้มีมติในเรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)

๑๖
มติ ที่ป ระชุ ม อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๓) แห่ งพระราชบัญ ญัติ มหาวิท ยาลั ย
ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิ ท ยาลั ย มี ม ติ เ ห็ น ชอบมติ ข องคณะกรรมการอุ ท ธรณ์ ร้ อ งทุ ก ข์ ป ระจ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ทั้ง ๓ ประเด็น ได้แก่
๑) กรณีที่ประธานสาขาวิชาบริหารการศึกษาไม่จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการกับผู้ร้องทุกข์ก่อน
การประเมินการปฏิบัติราชการ (รอบ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗)
๒) กรณีที่ประธานสาขาวิชาบริหารการศึกษาไม่แต่งตั้งอาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด เป็นคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
๓) กรณีที่ประธานสาขาวิชาบริหารการศึกษาไม่มอบหมายงานสอนในระดับปริญญาโทให้แก่อาจารย์
ดร.ถาวร เส้งเอียด โดยให้สอนแต่ในระดับปริญญาตรี
และมอบให้มหาวิทยาลัยแจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทราบทางหนังสือโดยเร็ว
๕.๒.๒ พิจารณาการให้พ้นตาแหน่งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลั ย มีมติให้ถอนระเบียบวาระที่ ๕.๒.๒ พิจารณาการให้พ้นตาแหน่ง
กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย ตามที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอ
๕.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการยก ร่าง นโยบายของสภามหาวิทยาลัย
๕.๓.๑ พิจารณา ร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ทิศทางและ
นโยบายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีคาสั่ง
สภามหาวิทยาลัยที่ ๓๓/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการยก ร่าง นโยบายของสภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๑๘
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น คณะกรรมการยก ร่างฯ ได้ดาเนินการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยที่ประชุมได้มีมติให้รายงานความก้าวหน้าต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม
ประจาเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยมา
ประกอบการพิจารณาจัดทา ร่าง นโยบายของสภามหาวิทยาลัย และเมื่อได้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการยก ร่างฯ จึงได้ดาเนินการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๒
มีน าคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่ อ พิ จ ารณาปรั บ ร่ า ง นโยบายของสภามหาวิ ท ยาลั ย ให้ เ หมาะสมยิ่ ง ขึ้ น บั ด นี้
คณะกรรมการยก ร่าง นโยบายของสภามหาวิทยาลัยได้ดาเนินการยก ร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ทิศทาง และนโยบายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกชุด)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ ร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ทิศทาง
และนโยบายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ ทั้งนี้ หากกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยมีข้อเสนอปรับปรุงแก้ไขสามารถเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งหน้าได้

๑๗

วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ ตรงกับวันพฤหัสบดีที่
๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เลิกประชุม เวลา ๑๘.๑๕ น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาพร โพคัยสวรรค์
นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข
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