๑

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ ้านจอมบึง ครัง้ ที่ ๑๑/๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมลิขิต ๑ โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสติ กรุงเทพมหานคร
รายนามผู้เข้าประชุม
๑. ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
๓. ดร.กาพล วันทา
๔. ดร.คมศร วงษ์รักษา
๕. นายประพันธ์ มนทการติวงศ์
๖. ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ
๘. นายเรืองชัย เนตรปฐมพร
๙. อาจารย์จินตนา กล้ายประยงค์

๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม
๑๒. อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชืน่
๑๓. อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง
๑๔. อาจารย์ ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก
๑๕. อาจารย์ ดร.นาวิน คงรักษา
๑๖. อาจารย์ ดร.บุรินทร์ นรินทร์
๑๗. อาจารย์ ดร.สุดจิต หมั่นตะคุ
๑๘. อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข
๑๙. นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
๒๐. นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
๑. อาจารย์ทัศนีย์ นาคเสนีย์
๒. นายพูนชัย คทาวัชรกุล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อธิการบดี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
แทนประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ
กรรมการจากผู้บริหาร
กรรมการจากผู้บริหาร
กรรมการจากผู้บริหาร
กรรมการจากผู้บริหาร
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
รองอธิการบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ ไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ ไป

ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๒
๓. อาจารย์ทรงเกียรติ อิงคามระธร
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีวสันต์ นาคเสนีย์
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิกา ศิลปวิลาวัณย์
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสิริ สุขผ่อง
๗. อาจารย์ยุพา สะรุโณ
๘. อาจารย์วนิดา สาระติ
๙. นางสาวนันท์นภัส มีถาวร
๑๐. นางสาวสุภาพร ศรีสวุ รรณ
๑๑. นางสาวนุธิดา ลายคล้ายดอก

รองผูอ้ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
นักตรวจสอบภายใน
อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ
อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ
อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ
อาจารย์คณะครุศาสตร์
นักตรวจสอบภายใน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ ไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ ไป

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข แจ้งว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ได้มี
หนังสือถึงอธิการบดีเพื่อขอลาการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจาเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เนื่องจากมีปัญหาเรื่องสุขภาพต้องไปพบแพทย์เ พื่อ ทาการรัก ษาอย่า งต่อ เนื่อ งทุก วันทาการ และแพทย์ไ ด้
แนะนาให้พักผ่อนมากขึ้นด้วยเพื่อ ให้การรักษาได้ผลดีและรวดเร็วขึ้น
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๗
ระบุ “ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจมาประชุมได้ ให้ที่ประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม” และที่ประชุมได้มีมติเลือก ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม
วาระที่ ๑ เรือ่ งแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
๑.๑ เรือ่ งแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากประธาน
ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์ แจ้งเกี่ยวกับประสบการณ์ในการเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นว่าการเดินทาง
มีความสะดวก รวดเร็วมาก โดยเฉพาะการเดินทางโดยรถไฟซึ่งมีถึง ๔ ประเภท สาหรับสถานที่ท่องเที่ยวในช่วง
ที่ไปจะเป็นเรื่องการอาบน้าแร่ ซึ่งหากอาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งมีแหล่งน้าแร่ทาเรื่องการอาบน้าอุ่นให้ดี
น่าจะมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจจานวนมาก ยังมีเรื่องการเตือนภัยธรรมชาติแผ่นดินไหว ญี่ปุ่นมีระบบเตือนภัย
ที่ก้าวหน้าและรวดเร็วอย่างยิ่ง โดยจะเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือ
ที่ประชุมรับทราบ

๓
๑.๒ เรือ่ งแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากอธิการบดี
๑) เมื่อวันที่ ๒๒ – ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แห่งทั่วประเทศ
รวมทั้งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ร่วมจัดงานราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๔ ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีกิจกรรมสาคัญ ดังนี้
(๑) การจัดนิทรรศการของแต่ละมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมจัด
นิทรรศการ โดยนาผลงานดีเด่นของนักวิจัยดีเด่นไปแสดง
(๒) การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แห่ง
(๓) การมอบโล่รางวัลโดยผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณสยามมกุฎราชกุมาร โดยได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณมอบให้พลเอกอัมรินทร์ สุพรรณนพ เป็นประธานในพิธีเปิด
และมอบโล่ สาหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดี
อาจารย์ ดร.อาคม เจริ ญ สุ ข รองอธิการบดี ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ชฎาพร โพคั ย สวรรค์ ผู้ อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา และนักวิจัย ได้เข้าร่วมงาน ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้รับเลือกให้ มี
จานวนผู้ นาเสนอผลงานวิจัย ทั้งระดับชาติและนานาชาติ อ ยู่ในล าดับ ๑ ใน ๕ ถือ ว่ าอยู่ใ นระดั บต้นๆ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมีผนู้ าเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ จานวน ๓ ท่าน และ ระดับชาติ จานวน ๑๐ ท่าน
๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง ๓๘ แห่ง โดยที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
มีมติจะจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ๙๙๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รั ช กาลที่ ๙ ในวั นที่ ๑๔ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่ งเป็ นวั น ที่ พ ระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่ หั ว รั ช กาลที่ ๙
พระราชทานนาม “ราชภัฏ” แปลว่า “คนของพระราชา” โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่ง จะดาเนินการจัด
อุปสมบทพร้อมกัน สาหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะจัดอุปสมบท จานวน ๒๗ รูป ในวันที่ ๑๔
กุมภาพั นธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และในวันที่ ๑๘ – ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ จะนาพระทั้งประเทศไปรวมกัน
ณ พุทธมณฑล เพื่อ ประกอบจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
การดาเนิน การอุปสมบทครั้งนี้ ไ ด้มีการขอพระราชทานเครื่อ งอุปสมบทจากสมเด็จพระเทพรัต นราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี จึงขอเรียนเชิญท่านคณะกรรมการหากประสงค์ จะเข้าร่วมบวชหรือเป็นเจ้าภาพในการบวช
องค์ละ ๒,๙๙๙ บาท
๓) วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ทางจังหวัดราชบุรีจะมีโครงการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น
สากลแห่งประเทศไทย โดยจัดพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ มีกิจกรรม ดังนี้
(๑) การตั้งปณิ ธ าน และการจัดนิทรรศการต่อ ต้านคอร์รั ปชั่ น ขององค์การบริ หารส่ว น
จังหวัดราชบุรี ณ โรงยิมเนเซียม ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ทางจังหวัดราชบุรีแจ้งว่า พลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อาจจะเดินทางมาเป็นประธาน และมีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ไปทั่วประเทศ
(๒) การปลูกต้น ไม้ โดยปลูก ต้นไม้ประจาจังหวัด จานวน๘๙ ต้น บริเวณโรงเรียนสาธิต
แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง จังหวัดราชบุรี เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
ที่ประชุมรับทราบ

๔
นายเรืองชัย เนตรปฐมพร ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เสนอว่ามหาวิทยาลัย
ได้รั บความอนุเ คราะห์จากกรมทางหลวงชนบท เรื่ องสะพานลอยบริ เ วณด้านหน้าศูนย์การเรี ยนรู้ ในเมือ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนมีส่วนร่วม โดยการจัด ให้มีพิธีเปิด
สะพานลอย
ที่ประชุมรับทราบ และอธิการบดีรับข้อเสนอแนะเพื่อไปประสานงานกับทางจังหวัดต่อไป
๑.๓ เรือ่ งแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากกรรมการ
ไม่มี
๑.๔ เรือ่ งแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากเลขานุการ
ไม่มี
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙
ประธานขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่
๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดยมีการแก้ไขหน้าที่ ๑๖ ตารางชื่อหลักสูตร ข้อที่ ๓ “คอมพิวเตอร์ศึกษา”
แก้ไขเป็น “คอมพิวเตอร์การศึกษา”
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วง
๔.๑ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วงจากสภาวิชาการ
๔.๑.๑ พิจารณาอนุมัติปริญญาภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชี้แจง
รายละเอียดว่า ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีนักศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จานวน ๑๔ คน
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จานวน ๒๔ คน และระดับปริญญาตรี จานวน ๒๑ คน ซึ่งคณะกรรมการประเมินผล
การศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และผ่านความเห็นชอบจากสภา

๕
วิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงเสนอให้สภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมและเอกสารแยกเล่ม)
มติที่ป ระชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จานวน ๑๔ คน
ระดั บประกาศนี ยบั ต รบั ณฑิ ต จ านวน ๒๔ คน และระดั บปริ ญญาตรี จ านวน ๒๑ คน ทั้ ง นี้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๒๔
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
๔.๑.๒ พิจารณาการปรับปรุงแก้ไขการเทียบรายวิชาของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชี)
อาจารย์ยุพา สะรุโณ ชี้แจงรายละเอียดว่า สาขาบัญชีได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตร
และส่งข้อมูลไปยังสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อพิจารณารับรองปริญญาในวิชาการบัญชี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ซึ่งทางสภาวิชาชีพบัญชีได้ให้สาขาวิชาดาเนินการชี้แจง/ปรั บปรุงแก้ไข ดังนี้
๑) ปรับปรุงการเทียบรายวิชาของสถาบันกับ IES2 ให้สอดคล้องกับส่วนประกอบของ
IES2 โดยจะต้องกรอกรายวิชาที่เป็นวิชาบังคับที่นักศึกษาในหลักสูตรทุกคนต้องศึกษา เช่น รายวิชาทฤษฎีบัญชี
ซึ่งเป็นวิชาเลือก ไม่สามารถนามาเทียบความสอดคล้องได้
๒) การเทียบรายวิชาของสถาบันกับ IES2 หมวดความรู้ทางบัญชี การเงิน และความรู้
ทั่วไป มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๒.๑) ข้อ (ก) (๑) ประวัติของวิชาชีพบัญชีและแนวความคิดทางบัญชี และ (ก) (๔)
กฎเกณฑ์ข้อบังคับทางการบัญชี ไม่สามารถเทียบความสอดคล้องกับรายวิชาทฤษฎีบัญชีได้ เนื่องจากไม่ใช่วิชาบังคับ
๒.๒) ข้อ (ก) (๓) มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชีฯ เสนอให้เทียบ
ความสอดคล้องกับรายวิชาการบัญชีชั้นกลาง ๑ และ ๒ เพิ่มเติม
๒.๓) ข้อ (ก) (๑๒) ประเด็นทางการบัญ ชีฯ และข้อ (ข) (๑๓) การใช้ วิธีวัดผลการ
ดาเนินงานที่ไม่เป็นตัวเงินในภาคธุร กิจ ไม่สามารถเทียบความสอดคล้องกับรายวิชาการบัญชีหน่วยงานภาครัฐ
และกิจการไม่หวังผลกาไรได้ เนื่องจากไม่ใช่วิชาบังคับ
๓) การเทียบรายวิช าของสถาบันกับ IES2 หมวดความรู้ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ควรเทียบความสอดคล้องมากกว่า ๑ รายวิชา และต้องเป็นวิชาบังคับที่นักศึกษาทุกคนต้องศึกษา
ทางสาขาบัญชีจึงได้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขการเทียบรายวิชาเรียบร้อยแล้ว และได้ผ่านความ
เห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อดาเนินการต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)

๖
มติ ที่ ป ระชุ ม อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) และ ๗ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขการเทียบรายวิชาหลักสูตร
บัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ กับ IES2 ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชี)
๔.๑.๓ พิจารณาปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (๕ ปี) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
อาจารย์ว นิดา สาระติ ชี้ แจงรายละเอี ยดว่า เนื่องจากคุรุ สภา และคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกาลังดาเนินการจัดทาหลักสูตรการศึกษาขึ้นพื้นฐานใหม่ จึงขอปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประถมศึกษา (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อพัฒนาอาจารย์และหลักสูตรให้มีความ
สอดคล้องกับหลักสูตรใหม่ที่ทางคุรุสภาและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดาเนินการจัดทา การปิดหลักสูตร
ดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
ก่อ นที่ จะมีม ติที่ ประชุ มได้มี การอภิ ป รายเกี่ ยวกับ การพั ฒนาหลั ก สู ต รใหม่ โดย ดร.
สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าถ้าเป็นหลักสูตร ๕ ปี ไม่ว่าจะเป็นสาขาใดควรให้มีรายวิชาในหลักสูตร
ที่เกี่ยวข้องกับการสอนผู้พิการ เด็กพิเศษด้วย และประธานที่ประชุมได้เน้นย้าว่า การพัฒนาหลักสูตรใหม่ควรทา
ให้ครบกระบวนการตั้งแต่การศึกษาสภาพความต้องการของหลักสูตร
มติ ที่ ป ระชุ ม อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) และ (๗) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การประถมศึกษา (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
อาจารย์ ดร.อาคม เจริ ญ สุ ข เลขานุ การ ขอเปลี่ ยนเอกสารหน้ า ๔๘ เนื่อ งจากมีข้ อ ความ
คลาดเคลื่อน โดยขอแก้ไขข้อความจาก “หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔”
เป็น “หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔”
๔.๑.๔ พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
อาจารย์ ดร.เชิ ดชัย ธุระแพง ชี้แจงรายละเอียดว่ า สาขาวิชาภาษาจีน ขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจา จากนางสาวญาณี ศิลปะคง เนื่องจากลาออก เป็น นายทวี ประมนต์ และ Miss Qu Zhang และ
Miss Yuan Yuting เนื่องจากหมดสัญญาจ้าง เป็น Miss Sun Lingyu และ Miss Wang YuYu โดยได้รับความ
เห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม )

๗
มติ ที่ ป ระชุ ม อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) และ ๗ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
๔.๑.๕ พิจารณา ร่าง หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๕ ปี) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
อาจารย์จินตนา กล้ายประยงค์ ชี้แจงรายละเอียดว่า เพื่อให้หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสาขาวิชาจึงได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ เมื่อวันที่ ๑๔
ตุล าคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว จึ ง เสนอสภามหาวิ ทยาลั ยเพื่ อ พิ จารณา (รายละเอีย ดตามเอกสาร
ประกอบการประชุ มแยกเล่ม)
ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะก่อนที่จะมีมติ โดยสรุป ดังนี้
๑) ควรเน้นการปฏิบัติจริงของนักศึกษาให้มาก เช่น การหาประสบการณ์การแสดงดนตรี
ในงานหรือสถานที่ภายนอก
๒) ควรจัดทาเอกสารชี้แจงประสบการณ์ความเชี่ยวชาญของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มี
วุฒิปริญญาโทที่ไม่สัมพันธ์ ประกอบการขออนุมัติหลักสูตรกับสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) และ ๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๕ ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
๔.๒ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วงจากคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ
ของสภามหาวิทยาลัย
๔.๒.๑ พิจารณา ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย หลักเกณฑ์และ
วิธีการจัดสรรเงินสนับสนุนและค่าตอบแทนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย พ.ศ. ....
อาจารย์ ท รงเกี ย รติ อิ ง คามระธร ชี้ แ จงรายละเอี ย ดว่ า สมควรยกเลิ ก ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินสนับสนุนและค่าตอบแทนการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๓ และออกระเบียบฉบับใหม่เพื่อให้สอดคล้องสภาพปัจจุบัน โดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

๘
มติที่ป ระชุม อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๒) แห่งพระราชบัญ ญัติ
มหาวิทยาลัยราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้ อ ๑๘ แห่ งข้ อ บัง คับ มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้า นจอมบึ ง ว่า ด้ว ย
การบริหารการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติให้นาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ว่าด้ว ยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินสนับสนุนและค่าตอบแทนการตีพิมพ์เ ผยแพร่ผลงานวิจัย พ.ศ. ....
ไปปรั บให้เป็นระเบียบที่คลอบคลุ มทั้งเรื่ องผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ และนาเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาในเดือนธันวาคม โดยไม่ต้องเสนอที่ประชุม คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
๔.๒.๒ พิจารณา ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย กองทุนและการบริหาร
จัดการโครงการจอมบึงมาราธอน พ.ศ. ....
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข ชี้แจงรายละเอียดว่า จอมบึงมาราธอนเป็นการจัดงานวิ่ง
จัดต่อเนื่องกันมา ๓๑ ปี และในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จะเป็นปีที่ ๓๒ งานวิ่งจอมบึงมาราธอนมีการเจริญเติบโตมา
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงระยะเวลา ๓-๔ ปีที่ผ่านมา จานวนนักวิ่งเพิ่มขึ้นเป็นจานวนมาก โดยในปี
พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่จะถึงนี้มีผู้สมัครวิ่งทุกระยะกว่า ๑๒,๐๐๐ คน นอกจากนักวิ่งเพิ่มขึ้นแล้วภาคีที่มาร่วมจัดงานวิ่ง
ก็มจี านวนเพิ่มมากขึ้นด้วย จึงเห็นควรให้มีการออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย กองทุน
และการบริหารจัดการโครงการจอมบึงมาราธอน พ.ศ. .... โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรอง
กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อ
วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความใน มาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ เห็ น ชอบระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง ว่ า ด้ ว ย
กองทุนและการบริหารจัดการโครงการจอมบึงมาราธอน พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให้เพิ่มข้อ ๒๒ (๕) หน่วยงานอื่น
ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบ
๔.๒.๓ พิจารณา ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย หลักเกณฑ์และ
วิธีการ บริหารงานบุคคล พ.ศ. ....
นายพูนชัย คทาวัชรกุล ชี้แจงรายละเอียดว่า ควรให้มีการยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ และออกข้อบังคับใหม่ให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน โดยได้มีการปรับปรุงในเรื่องวาระ
การดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง และอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยา
ลับ (กบม.) ร่างข้อบังคับดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย

๙
ข้อบังคับ และระเบียบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่
๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติ ที่ ป ระชุ ม อาศั ย อ านาจตามความใน มาตรา ๑๘ (๒) (๑๓) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับ มาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรื อ นในสถาบั นอุ ดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่ แก้ไ ขเพิ่ ม เติม สภามหาวิท ยาลั ยมีมติ เ ห็นชอบข้อ บังคั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙
๔.๒.๔ พิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่องการจัดตั้งคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และการขอเสนอจัดตั้งส่วนงานภายในตาม
ประกาศของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรี วสันต์ นาคเสนีย์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ชี้แจงรายละเอียดว่า สาขาทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมถือเป็นสาขาที่เป็นความต้องการพื้นฐานของ
อุตสาหกรรมภายในประเทศ จาเป็นต้องมีการผลิตกาลังคน จึงมีการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีขึ้น
การจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นการแยก
ส่วนจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานที่ตั้ง คือ อาคารปฏิบัติการครูพันธ์บึง ซึ่งตามพระราชบัญญัติการ
บริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ถือเป็นส่วนงานภายในที่ใช้งบประมาณเงินรายได้เป็น
งบประมาณในการดาเนินการ จึงเห็นสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่องการจัดตั้งคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และการจัดตั้งส่วนงานภายในตามประกาศของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และ
ระเบียบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมื่อการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
ที่ประชุมได้มีการอภิปรายให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้คณะที่จัดตั้งมีความมั่นคง สรุปได้ ดังนี้
๑) การเรียนการสอนควรเน้นการปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบูรณาการกับ
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสไปฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ รวมทั้งการเชิญผู้ประกอบการเป็น
วิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดยค่าตอบแทนสามารถกาหนดอยู่ในรูปแบบที่เป็นการเชิดชูเกียรติ
๒) ควรมี ก ารศึ ก ษาสภาพความพร้ อ ม ความต้ อ งการของตลาด เช่ น สถาน
ประกอบการ จุดขายคืออะไร ลูกค้าคือใคร
๓) ควรดาเนินการให้มีงบประมาณสามารถเลี้ยงตนเองได้
๔) มาตรฐานฝีมือแรงงานของนักศึกษา ควรเป็นระดับ ๒

๑๐
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายใน
ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
สภามหาวิทยาลัยมีมติ เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่องการจัดตั้ง คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และเห็นชอบการจัดตั้งส่ว นงานภายในตามประกาศของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๔.๒.๕ พิจารณา ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การบริหารงาน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. ....
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ว่าที่ ร้ อ ยตรี ว สั นต์ นาคเสนี ย์ ชี้ แจงรายละเอี ยดว่า เพื่ อ ให้การ
ดาเนินงานคณะเทคโนโลยีอุ ตสาหกรรมเป็นไปอย่างมีประสิ ทธิภ าพ จึง เห็น สมควรให้มี ก ารออกข้อ บัง คับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง ว่าด้ว ยการบริหารงานคณะเทคโนโลยีอุต สาหกรรม ซึ่งร่างข้อบังคับ
ดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมื่อการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความใน มาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การบริหาร
งานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให้แก้ไข ดังนี้
๑) หน้า ๑๑๓ ข้อ ๑๗ (๓) ข้อความ “จากทรัพย์สินของบัณฑิตวิทยาลัย ” แก้ไขเป็น
“จากทรัพย์สินของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม”
๒) หน้า ๑๑๓ ข้อ ๒๐ ข้อความ “ให้รายงานสภามหาวิทยาลัยทราบทุกปี ” แก้ไขเป็น
“ให้รายงานมหาวิทยาลัยทราบทุกปี”
วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากอธิการบดี
๕.๑.๑ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์
อาจารย์วนิดา สาระติ ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีคาสั่งที่ ๒๓/๒๕๕๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น ตามความในข้อ ๕ แห่ง
ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง ว่ า ด้ ว ย คณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ ระบุ
“คณะกรรมการประจาคณะมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสองปี” คณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์จึงครบ
วาระการดารงตาแหน่งเมื่อ วัน ที่ ๑๕ ตุล าคม พ.ศ. ๒๕๕๙ อาศัยอานาจตามความในข้อ ๙ แห่งข้อบังคับ

๑๑
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คณะกรรมการประจาคณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คณะกรรมการประจา
คณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติแ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประจาคณะครุ ศ าสตร์ ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

คณบดีคณะครุศาสตร์
อาจารย์ ดร.พรศักดิ์ สุจริตรักษ์
ว่าที่ร้อยตรีสมชาย งามสุขสวัสดิ์
นายชาญชัย ใช่รุ่งเรือง
นางปิยะวรรณ นันทชัยพร
อาจารย์จิระวัฒน์ หวังประกอบกุล
อาจารย์เกรียงวุธ นีละคุปต์
อาจารย์ทรงเกียรติ อิงคามระธร
อาจารย์สุจิตรา จันทร์ลอย
นางสาววัลภา วิภาตะพันธุ์

รองคณบดี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนประธานสาขาวิชา
ผู้แทนประธานสาขาวิชา
ผู้แทนคณาจารย์ประจา
ผู้แทนคณาจารย์ประจา
หัวหน้าสานักงานคณบดี

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

๕.๑.๒ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจาสถาบันวิจัยและพัฒนา
อาจารย์ ดร.อาคม เจริ ญสุ ข ชี้ แจงรายละเอี ยดว่ า ตามที่ สภามหาวิ ทยาลั ยมี ค าสั่ งที่
๐๗/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจาสถาบันวิจัยและพัฒนา ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นั้น
ตามความในข้อ ๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คณะกรรมการประจาส่วนราชการ
หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ ระบุ “คณะกรรมการประจาส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นทีมีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ มีวาระการดารงตาแหน่ง คราวละสองปี”
คณะกรรมการประจาสถาบันวิจัยและพัฒนา จึงครบวาระการดารงตาแหน่งเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คณะกรรมการประจา
ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คณะกรรมการ
ประจาส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยมี
มติแ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประจาสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา ดังนี้

๑๒
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖
๗.
๘.
๙.
๑๐.

ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
อาจารย์ทรงเกียรติ
อิงคามระธร
รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี
รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์นาถ นาถวรานันต์
อาจารย์ ดร.บุญเรือง ศรีเหรัญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ตรีสวัสดิ์
อาจารย์ปิยะวดี
พงษ์สวัสดิ์
นางสาวสุมาลี
ระหว่างบ้าน
นางสาวสุพรรณี
แสงเทศ
นางสาวกานต์สิริ
ปานสวัสดิ์

ประธานกรรมการ
รองผูอ้ านวยการ
รองประธาน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้แทนหัวหน้างาน
กรรมการ
ผู้แทนหัวหน้างาน
กรรมการ
ผู้แทนจากเจ้าหน้าที่
กรรมการ
ผู้แทนจากเจ้าหน้าที่
กรรมการ
หัวหน้าสานักงานผูอ้ านวยการ เลขานุการ

๕.๑.๓ พิ จ ารณา ร่ า ง โครงการบั ณ ฑิ ต คื น ถิ่ น ตามแนวพระราชด าริ สมเด็ จ พระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกับองค์กรท้องถิ่น
ในการพัฒนาชนบท เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ครบ ๘๐ พรรษา รุ่น ๓
อาจารย์ทัศนีย์ นาคเสนีย์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่โครงการบัณฑิตคืนถิ่น ตามแนว
พระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึงกับองค์กรท้องถิ่นในการพัฒนาชนบท เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ครบ ๘๐ พรรษา รุ่ น ที่ ๒ ได้ ด าเนิ น โครงการฯ ตั้ ง แต่ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๕ จนถึ ง ปั จ จุ บั น
ซึ่งนักศึกษาในโครงการจะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๙ นี้ ดังนั้น ทางคณะกรรมการดาเนินโครงการฯ
จึงได้จัดทาโครงการบัณฑิตคืนถิ่นตามแนวพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกับองค์กรท้องถิ่น ในการพัฒนาชนบท เนื่องในวโรกาส
เฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ครบ ๘๐ พรรษา รุ่น ๓ ขึ้น จึงเสนอขออนุมัติดาเนินงานโครงการฯ ดังกล่าว
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ เ ห็ น ชอบโครงการบัณฑิตคืนถิ่นตามแนวพระราชดาริสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกับองค์กร
ท้องถิ่น ในการพัฒนาชนบท เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ครบ ๘๐ พรรษา รุ่น ๓

๑๓
๕.๑.๔ พิจารณา ร่าง แผนความต้องการงบลงทุน ๓ ปี (ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) พ.ศ. ๒๕๖๑ –
๒๕๖๓
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดี ชี้แจงรายละเอียดว่า มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ดาเนินการสารวจความต้องการครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่ง ก่อ สร้า งจากหน่ว ยงานต่า ง ๆ
ของมหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลา ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ เพื่อความพร้อมและประสิทธิภาพในการ
จัดหาและเสนอความต้องการขอรับงบประมาณ และได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนความต้องการงบลงทุน
๓ ปี (ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ เพื่อพิจารณากลั่นกรองการดาเนินงาน และจัดทา
(ร่าง) แผนความต้องการงบลงทุน ๓ ปี (ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมูบ่ ้านจอมบึง โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ป ระชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติแผนความต้องการงบลงทุน ๓ ปี (ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง)
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ โดยให้ตรวจสอบหน้า ๓ รายการที่ ๙ ปรับตัวเลขจานวนเงินให้ถูกต้อง
๕.๑.๕ พิจารณา ร่าง แผนงานในภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
ผู้ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิล าเดช อธิการบดี ชี้ แจงรายละเอียดว่า เนื่องจาก
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สานักงบประมาณเสนอเรื่อง “การกาหนดแนวทาง การจัดทางบประมาณในลักษณะ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑” โดยให้ดาเนินการเพิ่มเติม คือ ให้คณะกรรมการ
พิจารณาการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้ง ๖ คณะ
นาแผนงานในภารกิจของหน่วยงาน ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้
ส่วนราชการจัดทาแผนงานดังกล่าวเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อ ง แผนงานในภารกิจหลักของหน่ว ยงาน
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) มาประกอบการพิจารณาจัดทางบประมาณในลักษณะบูร ณาการ
เชิงยุทธศาสตร์ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วย
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจึงจัดทา (ร่าง) แผนงานในภารกิจของมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏหมู่บ้านจอมบึง ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) เสนอสภามหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏหมู่บ้านจอมบึ ง
เพื่อพิจารณา โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วในการประชุม ครั้งที่
๑๓/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)

๑๔
มติที่ป ระชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติแผนงานในภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) โดยนาไปปรับให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ระยะ ๑๕ ปี
๕.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานและ
กรรมการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี
๕.๒.๑ พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของ
มหาวิทยาลัยและอธิการบดี
นายพูนชัย คทาวัชรกุล ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีคาสั่งที่ ๑๔/๒๕๕๙
เรื่ อง แต่ งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ สมควรได้รั บการแต่งตั้งเป็นประธานและกรรมการ คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบและประเมิ นผลงานของมหาวิ ทยาลั ยและอธิ การบดี ลงวั น ที่ ๑๖ ตุ ล าคม พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้ น
คณะกรรมการได้ดาเนินการสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานและกรรมการ คณะกรรมการติ ดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดีเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น เสนอว่า ขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี โดยวิธีการลับ
และที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบเกินครึ่งหนึง่ ให้ลงมติเลือกกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี โดยวิธีการลับ
ประธานได้ เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อเป็นผู้นับคะแนนการเลือกกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลงานของมหาวิทยาลั ยและอธิการบดี คือ อาจารย์ ดร.สุ ดจิต หมั่นตะคุ
อาจารย์ ดร.นาวิน คงรักษา และ ผศ.ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คณะกรรมการ
ติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของมหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. ๒๕๕๙ สภามหาวิ ท ยาลั ย มี ม ติ เ ลื อ ก
คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผลงานของมหาวิ ท ยาลั ย และอธิ ก ารบดี ดั ง นี้
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่รอ้ ยตรี ดร.ทองประวิตร จาปาเงิน
๒) นางเบญจวรรณ ยินดียม
๓) พันตารวจโทพัสกร ดวงดาว
๔) นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี
๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย มีชาญ
สารอง

๑๕
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ จีนะวัฒน์
๒) นายเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์
และให้ดาเนินการตามข้อบังคับ เพื่อการแต่งตั้งต่อไป
วาระที่ ๖ เรือ่ งอื่น ๆ
๖.๑ อาจารย์ ดร.สุดจิต หมั่นตะคุ แจ้งว่ามีผู้ส่งหนังสือถึงสภามหาวิทยาลัยแต่เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ไม่ได้นาเสนอสภามหาวิทยาลัย
ประธาน ชี้แจงว่าเลขานุการสภามหาวิทยาลัยรับทราบแล้ว
๖.๒ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ ตรงกับวัน
พฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงแรมสวนดุสิต เพลส กรุงเทพมหานคร
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค์
นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข

ผู้จดบันทึกและตรวจรายงาน
ผู้พิมพ์
ผู้พิมพ์
ผู้จดบันทึก และตรวจรายงาน

