การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘
วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี อาคารอานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รายนามผู้เข้าประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
๓. ดร.กฤษณา เชยพันธุ์
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. อาจารย์ ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก
๑๔. อาจารย์นาวิน คงรักษา
๑๕. อาจารย์บุรินทร์ นรินทร์
๑๖. อาจารย์ ดร.สุดจิต หมั่นตะคุ
๑๗. อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาพร โพคัยสวรรค์
๑๙. นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
๒๐. นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์
๒๒. นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจา ลิขิตยิ่งวรา

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

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

รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม

๒
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจารณ์ สงกรานต์
๕. นายพูนชัย คทาวัชรกุล
๖. อาจารย์ปิยณัฐ สุนทรประเสริฐ
๗. อาจารย์จิระวัฒน์ หวังประกอบกุล
๘. อาจารย์ภุมรินทร์ ชวนชม
๙. อาจารย์ปุณย์จรีย์ สรสีสม
๑๐. อาจารย์ศิริพร ศรีสุวรรณ
๑๑. อาจารย์วรรณนิสา ปานพรม
๑๒. อาจารย์กษริน วงศ์กิตติชวลิต
๑๓. นางกมลวรรณ แก้วไชยชาติ
๑๔. นางสาวเพียงพร เบ็ญพาด

ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
ประธานสาขาวิชาภาษาไทย
ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หัวหน้าศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู
รองผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
อาจารย์ประจาสาขาวิชาภาษาไทย
อาจารย์ประจาสาขาวิชาภาษาไทย
อาจารย์ประจาสาขาวิชาภาษาไทย
ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากประธาน
๑) ได้ล าการประชุมไป ๒ เดือนเนื่องจากเข้าโรงพยาบาล ตอนนี้ร่างกายสมบูรณ์เกือบร้อย
เปอร์เซนต์แล้ว
๒) ขอแสดงความยินดีกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจาใหม่ ได้แก่ อาจารย์
ดร.สุดจิต หมั่นตะคุ อาจารย์ ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก อาจารย์บุรินทร์ นรินทร์ และอาจารย์นาวิน คงรักษา
หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากรรมการทุกท่านจะได้มาร่วมกันทางานและปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกฎหมายที่กาหนดไว้
๑.๒ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากอธิการบดี
๑) ดร.กิตติพงษ์ โพธิมู อธิบดีกรมพลศึกษาพร้อมคณะ ได้ทาการมอบสนามกีฬาให้กับมหาวิทยาลัย
ในวันนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยสนามกีฬานี้กรมพลศึกษาได้ให้งบประมาณกับอาเภอจอมบึงเพื่อจัดสร้างสนามกีฬา
อาเภอ ประกอบด้วย สนามฟุตบอลพร้อมอัฒจันทร์ โรงยิมเนเซียมมาตรฐาน สนามฟุตซอล ๒ แห่ง มีปลัดอาเภอ
จอมบึง รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลจอมบึง และผู้แทนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยมาเป็นพยานในการ
มอบสนามกีฬา
๒) สมเด็จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ อธิการบดี คณบดี ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ๔๐ แห่ง เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ด้าน
การศึกษาพร้อมครุยวิทยฐานะ ในวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมหาวิทยาลัยมีอุปนายกสภามหาวิทยาลัย

๓
ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์
ลิขิตยิ่งวรา เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้
๓) รัฐ มนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุ วรรณ ได้เชิญอธิการบดี
มหาวิทยาลัยทั้งหมดเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบาย เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยนโยบายหลัก
ที่ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏดาเนินการ คือ การออกข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ซึ่งที่ประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นเจ้าภาพหลักในการดาเนินการ เรื่องการ
พัฒนาระบบการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อให้ได้มาตรฐานที่เหมาะสม ได้มอบหมายให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นเจ้าภาพหลักในการดาเนินการ เรื่องมาตรฐานภาษาอังกฤษที่จะใช้วัด
ความรู้ภาษาอังกฤษกับนักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏควรใช้มาตรฐานเดียวกันทุกแห่ง
และมีความเป็นสากล ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นเจ้าภาพหลักในการดาเนินการ
และเรื่องการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีแนวทางวิธีสอนให้มีมาตรฐาน ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลาเป็นเจ้าภาพหลักในการดาเนินการ
๔) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมะริด (Myeik University) และคณะ จานวน ๓ คน จะเดินทาง
มาร่วมลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ในวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยจะมีพิธีลงนามในวันที่ ๙
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
๑.๔ เรื่องแจ้งให้ทราบจากเลขานุการ
๑) ตามความในข้อ ๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย ชั้น สาขาของ
ปริญญากิตติมศักดิ์ และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ กาหนด “ให้อธิการบดีแต่งตั้ง
คณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์คณะหนึ่ง ประกอบด้วย อธิการบดีเป็นประธาน
รองอธิการบดี คณบดี หัวหน้าหน่ว ยงานเทียบเท่าคณะ และผู้แทนอาจารย์ในสภามหาวิทยาลัยที่คัดเลือก
กันเองสองคนเป็นกรรมการ โดยมีรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่พิจารณาเสนอ
ชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์จากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อตามข้อ ๗ ต่อสภามหาวิทยาลัย ปีการศึกษาละ
ไม่เกิน ๕ คน หากปีการศึกษาใดพิจารณาแล้ว มีผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์เกิน ๕ คน ให้อยู่ในดุลพินิจ
ของสภามหาวิทยาลัย” โดยการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์ต้องเสนอสภามหาวิทยาลัยภายในภาคเรียนที่ ๑
ของปีการศึกษานั้น จึงขอแจ้งให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจาพิจารณาคัดเลือกกันเอง
จานวน ๒ คน เพือ่ เป็นกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘
๒) ขอถอนวาระ ๔.๑.๖ พิจารณา ร่าง หลั กสู ตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิช าภาษาและ
วัฒนธรรมจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)
๓) ขอถอนวาระ ๕.๓.๑ พิจารณาการขอขยายระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของอาจารย์
ดร.ถาวร เส้งเอียด
ที่ประชุมรับทราบ

๔
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ประธานขอให้ ที่ป ระชุมตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีการแก้ไข ดังนี้
๑) ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ ขอแก้ไข หน้า ๑๗ ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑ วรรคสอง ข้อความ
“(เรื่องรับที่ ๕/๒๕๕๘) โดย ก.อ.ม. ได้มีการประชุมพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวจนเสร็จสิ้น ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และได้มีมติในเรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว )” โดยให้
ขยายความว่ามีมติอย่างไรเพื่อเชื่อมโยงกับมติสภาในวรรคถัดไป แก้ไขเป็น
“คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึงได้พิจารณา
เรื่องร้องทุกข์ของนางสาววัลภา วิภาตะพันธุ์ ตามหนังสือร้องทุกข์ฉบับลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ก.อ.ม. ได้รับหนังสือร้องทุกข์ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ( เรื่องรับที่ ๕/๒๕๕๘) โดย ก.อ.ม. ได้มีการ
ประชุมพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวจนเสร็จสิ้น ในการประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ และมีมติยกคาร้องทุกข์ เนื่ องจากการกระทาของผู้ บังคับบัญชาที่เป็นเหตุแห่ งการร้องทุกข์นั้น
ได้ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์ชอบด้วยกฎหมายตามข้อ ๓๘ (๑) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย
การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ และการแก้ไขคาสั่งลงโทษ พ.ศ. ๒๕๕๖”
๒) อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข ขอแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้
(๑) หน้า ๑๘-๑๙ ตัดข้อความ ดังนี้
“๕.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
๕.๓.๑ เรื่ องขอหารื อการออกค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ ๑๒/๒๕๕๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ และได้ออก
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ ๑๒/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้มีการประชุม ครั้งที่
๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุล าคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการสรรหาได้พบปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้ านจอมบึง ว่าด้วย คุณสมบัติ หลั กเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ในข้อ ๗ (๒) ที่ให้คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อให้
ได้จานวนไม่น้อยกว่าสามชื่อ โดยเรียงลาดับตัวอักษร พร้อมประวัติ ข้อมูลรายละเอียดที่ใช้ประกอบการพิจารณา
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ภายในระยะเวลาสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งนั้น ทาให้

๕
คณะกรรมการสรรหาฯ ไม่สามารถพิจารณาดาเนินการให้ทันภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
(ครบกาหนดวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘) จึงขอหารือสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาการออกคาสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ ให้สามารถดาเนินการได้ทันตามข้อบังคับดังกล่าว (รายละเอียดตามเอกสาร
แยกชุด)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติให้แก้ไขคาสั่งวันที่ลงนามเป็น
วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และระบุวันที่ที่คาสั่งมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ลงนาม คือ วั นที่ ๑๖ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘”
(๒) หน้า ๑๙ ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ ขอแก้ไขเป็น ดังนี้
วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
“๖.๑ เรื่องขอหารือการออกคาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ ๑๒/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ และได้ออกคาสั่งสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ ๑๒/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่ บ้ า นจอมบึ ง สั่ ง ณ วัน ที่ ๒๔ กั น ยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้มี การประชุม ครั้ง ที่
๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุล าคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการสรรหาได้พบปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ ต าม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้ านจอมบึง ว่าด้วย คุณสมบัติ หลั กเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ในข้อ ๗ (๒) ที่ให้คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ได้
จานวนไม่น้อยกว่าสามชื่อ โดยเรียงลาดับตัวอักษร พร้อมประวัติ ข้อมู ลรายละเอียดที่ใช้ประกอบการพิจารณา
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ภายในระยะเวลาสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งนั้น ทาให้
คณะกรรมการสรรหาฯ ไม่สามารถพิจารณาดาเนินการให้ทันภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
(ครบกาหนดวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘) จึงขอหารือสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาการออกคาสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ ให้สามารถดาเนินการได้ทันตามข้อบังคับดังกล่าว
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติให้แก้ไขคาสั่งวันที่ลงนามเป็นวันที่ ๑๖
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และระบุวันที่ที่คาสั่งมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ลงนาม คือ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

๖
๖.๒ อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น แจ้งว่า ในกรณีที่มีการฟ้องร้องสภามหาวิทยาลัย ผู้ถูกฟ้องที่ ๑ และ
มหาวิทยาลัย ผู้ถูกฟ้องที่ ๒ โดยผู้ฟ้อง คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาราวรรณ ญาณะนันท์ สาเหตุของการฟ้อง
คือ คณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนไม่ชอบด้วยกฎหมาย คณะกรรมการฯ
ดังกล่าว ประกอบด้วย ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ อาจารย์ ดร.สุดจิต
หมั่นตะคุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเมิล อินทพิบูลย์ และรองศาสตราจารย์สุเทพ ลิ่มอรุณ ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า
การสรรหามิ ช อบหลายประเด็ น โดยเฉพาะองค์ ป ระกอบของการประชุ ม ที่ มี ก รรมการลาออกระหว่ า ง
ดาเนินการสรรหาและการแสดงวิสัยทัศน์ ศาลปกครองจังหวัดเพชรบุรี ได้มีคาพิพากษายกคาร้องทุกประเด็น
และตั้งข้อสังเกตว่า คดีนี้ใกล้เคียงกับคดีการฟ้ องร้องการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ และผู้ อานวยการสานัก
วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ โดยศาลปกครองกลางตั ด สิ น ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย แพ้ ค ดี และสภา
มหาวิทยาลัยมีมติให้ดาเนินการอุทธรณ์
๖.๓ อาจารย์ ดร.สุ ด จิ ต หมั่ น ตะคุ ขอทราบความคื บ หน้ า เรื่ อ งการติ ด ตั้ ง ระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต
งบประมาณ ๑๘ ล้าน ในการประชุมครั้งหน้า
๖.๔ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ ตรงกับวันจันทร์
ที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘”
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ รายงานการติดตามการดาเนินการของโครงการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย
ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ณฐพรภัทร์ อิ นทร์ศิ ริ พงษ์ รายงานว่ า ขอตัดข้ อมู ล หน้ า ๒๑-๒๗ ออก
เนื่องจากต้องรอให้ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายในก่อน และมหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการจัดหา
รายได้และผลประโยชน์ฯ ได้ประชุม ครั้งที่ ๑๑ (๑๙)/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เพื่อพิจารณา
ผลการดาเนินงานของโครงการจัดหารายได้ มีผลการดาเนินงาน ดังนี้
๑) คณะกรรมการจัดหารายได้และผลประโยชน์ พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตาแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี
๒) โครงการบริการสถานที่และครุภัณฑ์
(๑) พิจ ารณาให้ความเห็นชอบผลดาเนิน งานปีการเงิน ๒๕๕๘ โดยโครงการฯ มีรายได้
สูงกว่าค่าใช้จ่ าย (ทางบั ญชี) และเสนอแนะให้ ปรับเพิ่มข้อมูลแผนและผลดาเนินงานปี ๒๕๕๘ เพื่อให้ สามารถ
พิจารณาความเหมาะสมในการกาหนดแผนในปี ๒๕๕๙ ต่อไป สาหรับการดาเนินงานที่มีผลงานต่างจากเดิม
ตั้งแต่ร้อยละ ๒๐ ขึ้นไป ให้อธิบายเหตุผลกากับด้วย
(๒) พิจารณาอนุมัติแผนดาเนินงานปีการเงิน ๒๕๕๙ และเห็นชอบงบลงทุนตามเสนอ
๓) โครงการสระว่ายน้าราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
(๑) พิจ ารณาให้ความเห็นชอบผลดาเนิน งานปีการเงิน ๒๕๕๘ โดยโครงการฯ มีรายได้
สูงกว่าค่าใช้จ่าย (ทางบัญชี)

๗
(๒) พิจารณาอนุมัติแผนดาเนินงานปีการเงิน ๒๕๕๙
๔) โครงการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจจอมพล
(๑) รับทราบผลการประมูลให้เช่าพื้นที่อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจจอมพลว่า ไม่มี
ผู้มายื่นซองประมูล
(๒) พิจารณาเสนอให้โครงการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจจอมพลออกจากโครงการ
จัดหารายได้ โดยมอบให้คณะวิทยาการจัดการจัดทาเป็นโครงการธุรกิจจาลองตามวัตถุป ระสงค์ของศูนย์ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจจอมพลและเสนอที่ประชุมคณะกรรมการจัดหารายได้ฯเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
ต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยเข้าไปช่วยดูแลโดยเฉพาะเรื่องของการจัด Event
และการบริหารจัดการ
๓.๒ รายงานการติดตามค่าบารุงศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ รายงานว่า ตามที่นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต (M.B.A.) รุ่น ๘ รุ่น ๙ และรุ่น ๑๐ ได้จ่ายเงินค่าลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว และทางสาขาวิชา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ได้เบิกเงินดังกล่าวไปแล้วนั้น มีเงินที่ทางสาขาวิชาต้องจ่ายเป็นค่าบารุงศูนย์ ทั้งสิ้น
จานวน ๓๕๑,๕๐๐ บาท
ทางสาขาวิชาได้ชาระเงินค่าบารุงศูนย์ที่ค้างอยู่ทั้งหมด จานวน ๓ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
จานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
จานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
จานวน ๓๗,๙๐๐ บาท
รวมจ่ายเงินทั้งสิ้น
จานวน ๑๕๗,๙๐๐ บาท
สรุป ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ยังคงค้างจ่ายเงิน จานวน ๑๙๓,๖๐๐ บาท
ซึง่ มหาวิทยาลัยจะเร่งรัดให้ทางสาขาวิชาดาเนินการนาเงินค่าบารุงศูนย์มาจ่ายต่อไป จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบและพิจารณา
ที่ประชุมรับทราบ
๓.๓ การติดตามประเมินผลความสาเร็จความคุ้มค่าระบบอินเทอร์เน็ต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจารณ์ สงกรานต์ รายงานว่าการประเมินความสาเร็จและความคุ้มค่าของ
ระบบอินเทอร์เน็ต ประเมินผลในมิติประสิทธิผล มิติประสิทธิภาพ และมิติผลกระทบ ดังนี้
๑) มิติประสิทธิผล แบ่งออกเป็น ๒ ด้าน ได้แก่
(๑) การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ จัดหาชุดเครือ ข่ายอินเทอร์เน็ต ๑ ชุด ที่มี
เป้าหมายในการให้บริการคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยมีงบประมาณ ๑๘,๔๓๐,๐๐๐ บาท

๘
กาหนดระยะเวลาสิ้ น สุ ดเดื อนมิ ถุน ายน ๒๕๕๘ ซึ่ งผลการดาเนินงานเชิ งระยะเวลาสิ้ นสุ ดเมื่ อวัน ที่ ๒๘
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และเชิงงบประมาณ ใช้งบประมาณทั้งหมด จานวน ๑๘,๒๕๐,๐๐๐ บาท
(๒) ความพึงพอใจในการใช้อินเทอร์เน็ตแบบสาย มีค่าเฉลี่ ย ๓.๔๘ ระดับปานกลาง
ความพึงพอใจในการใช้อินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย มีค่าเฉลี่ย ๓.๕๓ ระดับดี และความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่
ให้บริการ มีค่าเฉลี่ย ๓.๕๑ ระดับดี
๒) มิติประสิทธิภาพ แบ่งออกเป็น ๒ ด้าน ได้แก่
(๑) ประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งการติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตยังไม่ครอบคลุ ม
พื้นที่การใช้งานทั้งหมด
(๒) ประสิทธิภาพการประหยัด สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ใช้บุคลากร
ของสานักฯ ดาเนินการขยายเครือข่ายเอง เพื่อลดการใช้งบประมาณ
๓) มิติผลกระทบ แบ่งออกเป็น ๒ ด้าน ได้แก่
(๑) ผลกระทบต่อคุณภาพการจัดการศึกษา อาจารย์และนักศึกษาจะได้องค์ความรู้จาก
การหาความรู้จากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
(๒) ผลกระทบทางด้านสังคม ทาให้ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว
ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑) ตรวจสอบตารางหน้า ๑๒ ค่าเฉลี่ยที่ไม่ถึง ๓.๕๐ การแปลความหมายควรอยู่ในระดับปานกลาง
๒) ควรทาการติดตามประเมินผลทุกระยะภายใน ๒ ปีนี้
๓) ควรขยายการติดตั้งให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด
๔) ควรจัดทาแผนการรักษาสภาพของระบบไว้ให้คงประสิทธิภาพเหมือนเดิม
๕) ควรมีการให้บริการ server email ของอาจารย์
๖) ควรมีระบบการรักษาข้อมูลไม่ให้หายไป (data storage)
๗) ผลการประเมินโครงการมีคนตอบแบบสอบถามไม่มาก และความพึงพอใจไม่สูง คาดว่าในปี
ต่อไปผลการประเมินน่าจะดีขึ้น
๓.๔ อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข ขอสืบเนื่อง หน้า ๑๙ ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๑ เรื่องขอหารือ
การออกคาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ ๑๒/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยให้แก้ไขคาสั่งวันที่ลงนามคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย จาก
“วันที่ลงนามเป็นวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และระบุวันที่ที่คาสั่งมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ลงนาม คือ
วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘” เป็น “วันที่ลงนามเป็นวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘” เนื่องจากวันที่ลงนามและวันที่มีผลบังคับใช้เดิมปฏิบัติไม่ได้ เพราะประชุม
สภามหาวิทยาลัยในวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

๙
มติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยมีมติให้แก้ไขวันที่ที่ลงนามและวันที่ที่มีผลบังคับใช้ของคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงตามเสนอ
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วง
๔.๑ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วงจากสภาวิชาการ
๔.๑.๑ พิจารณาอนุมัติปริญญา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ผู้อานวยการส านักส่ งเสริมวิช าการและงานทะเบียน
ชี้แจงรายละเอีย ดว่า ในภาคเรี ย นที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๕๘ มีนักศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
จานวน ๑๑๓ คน ซึ่งคณะกรรมการประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลั ยได้ตรวจสอบแล้ว ว่า เป็นผู้ มี
คุณสมบัติครบถ้วน และผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๐
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว จึงเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ อนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน
๑๑๓ คน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
๔.๑.๒ พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ผู้ อานวยการสานักส่งเสริมวิช าการและงานทะเบียน
ชี้แจงรายละเอียดว่า สาขาวิชาสังคมศึกษา ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ จาก นายพิรเดช คงเรือง ซึ่งได้ลาออก เป็น นายนิติพัฒน์ แก้วประสิทธิ์
และได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ข้อ ๑๐ แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
๔.๑.๓ พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘
อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ผู้อานวยการส านักส่ งเสริมวิช าการและงานทะเบียน
ชี้แจงรายละเอียดว่า สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ จากนางสาวน้าฟ้า โคตรแก้ว ซึ่งได้ลาออก เป็น

๑๐
นายกริช เรืองชัย และได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อ
วันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ข้อ ๑๐ แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘
๔.๑.๔ พิจารณา ร่าง หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (๕ ปี) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)
อาจารย์ปิยณัฐ สุนทรประเสริฐ ชี้แจงรายละเอียดว่า สาขาวิชาภาษาไทย ได้ดาเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (๕ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความสามารถด้านภาษาไทย มีความรอบรู้ทางการวิจัย
สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร รองรับการเปิดประชาคมอาเซียน และเพื่อให้
หลักสูตรมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และข้อบังคับคุรุสภา โดยหลักสูตร
ดังกล่าวได้รับความเห็ นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ข้อ ๑๖ แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลั กสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (๕ ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑) ควรเพิ่มเวลาในการอบรมเทคนิคการสอนให้มากกว่าที่นาเสนอไว้ในหลักสูตร
๒) ควรรีบแก้ไขจุดอ่อนต่าง ๆ ที่แจ้งไว้ ในหน้า ๑๒๓ – ๑๒๔
๔.๑.๕ พิ จ ารณา ร่ า ง หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษ (หลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘๘)
อาจารย์จิระวัฒน์ หวังประกอบกุล ชี้แจงรายละเอียดว่า สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้
ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อมุ่งผลิ ตครู ที่มีความรู้ ด้านภาษาอังกฤษ และการจัดการเรียนรู้ มีทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการวิจัย การบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งมี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณใน
วิชาชีพครู และเพื่อให้หลักสูตรมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และข้อบังคับคุรุสภา
โดยหลักสูตรดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)

๑๑
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และ ๑๖ แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัย มีมติ เ ห็น ชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘๘) และมีข้อเสนอแนะให้ดาเนินการ ดังนี้
๑) ให้เปลี่ยนแผนรับนักศึกษาที่ปรากฏอยู่ในข้อ ๒.๕ หน้า ๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จาก
๔๐ คน เป็น ๖๐ คน และให้จัดทางบประมาณตามแผนรับนักศึกษาในหัวข้อ ๒.๖ หน้า ๑๐ ในปีงบประมาณ
๒๕๕๙ ใหม่ให้สอดคล้องกัน
๒) หน้า ๒๙ – ๔๑ คาอธิบายรายวิชาของหมวดวิชาเฉพาะด้านให้ตัดคาอธิบายรายวิชาที่
เขียนเป็นภาษาอังกฤษออกทุกรายวิชา
๓) ควรเน้นการฝึกให้นักศึกษาพูดภาษาอังกฤษได้คล่อง
๔.๑.๖. พิ จ ารณา ร่ า ง หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาและวั ฒ นธรรมจี น
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)
มติที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอนระเบียบวาระที่ ๔.๑.๖. พิจารณา ร่าง หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒธรรมจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)
๔.๒ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วงจากคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ
ของสภามหาวิทยาลัย
๔.๒.๑ พิจ ารณา ร่ า ง ระเบีย บมหาวิ ทยาลัยราชภั ฏ หมู่บ้า นจอมบึง ว่ า ด้ว ย ค่ า ใช้ จ่า ย
เกี่ยวกับกีฬาและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา พ.ศ. ....
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า ชี้แจงรายละเอียดว่า มหาวิทยาลัย สมควร
ให้ มีร ะเบี ยบค่าใช้จ่ ายเกี่ยวกับกีฬาและกิจ กรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลั ยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง เพื่อให้การดาเนินการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงจัดทา ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับกีฬาและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. ....
โดยผ่านการพิจ ารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสภามหาวิทยาลั ย
ราชภั ฏ หมู่ บ้ านจอมบึ ง ในการประชุ มครั้ งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อ วั นอั ง คารที่ ๑๗ พฤศจิ ก ายน พ.ศ. ๒๕๕๘
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติ ที่ ป ระชุ ม อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๒) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกีฬาและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๒
๔.๒.๒ พิจ ารณา ร่ าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง ว่า ด้วย การสรรหา
ผู้อานวยการสถาบัน และสานัก พ.ศ. ....
อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น ชี้แจงรายละเอียดว่า เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อานวยการ หัวหน้า
ส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ เพื่อ ปิดช่องว่างของกฎหมาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงจัดทา ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การสรรหา
ผู้อานวยการสถาบัน และสานัก พ.ศ. .... โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ
และระเบียบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๑๗
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ มาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ว่าด้วย การสรรหาผู้อานวยการสถาบัน และสานัก พ.ศ. ๒๕๕๘ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๘
วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากอธิการบดี
๕.๑.๑ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าส่วนราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดี ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามความในข้อ ๘
วรรคสอง แห่งข้อบั งคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การสรรหาผู้อานวยการสถาบันและสานัก
พ.ศ. ๒๕๕๘ กาหนดให้ “วาระการดารงตาแหน่งและการพ้นจากตาแหน่งให้เป็นไปตามมาตรา ๓๘ แห่ง
พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยอนุ โ ลม” ซึ่ ง มาตรา ๓๘ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ กาหนดให้ “คณบดีมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับ
แต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้”
และสภามหาวิท ยาลัย ได้มีคาสั่ง ๐๒/๒๕๕๕ แต่ง ตั้ง ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ช ฎาพร
โพคัยสวรรค์ ให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งจะ
ครบวาระการดารงตาแหน่งในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น อาศัยอานาจตามความในข้อ ๕ แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การสรรหาผู้อานวยการสถาบันและสานัก พ.ศ. ๒๕๕๘
กาหนด “การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบันและสานักให้ดาเนินการภายในระยะเวลาเก้าสิบวัน
ก่อนที่หัวหน้าส่วนราชการจะครบวาระ หรือหลังจากหัวหน้าส่วนราชการพ้นจากตาแหน่งภายในหกสิบวัน แล้วแต่
กรณี” จึงนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ตามองค์ประกอบ ดังนี้

๑๓
๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เป็นประธาน
๒) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นรองประธาน
๓) ผู้แทนคณบดีซึ่งคัดเลือกกันเอง จานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
๔) ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา ซึ่งคัดเลือกกันเองจานวน
หนึ่งคน เป็นกรรมการ
๕) ผู้แทนกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ซึ่งคัดเลือกกันเอง จานวนหนึ่งคน เป็น
กรรมการ
ให้ ผู้อานวยการกองกลาง เป็น เลขานุการ และให้ มีผู้ ช่ว ยเลขานุการ จานวนหนึ่งคน
โดยคาแนะนาของเลขานุการ
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การสรรหาผู้อานวยการ
สถาบันและสานัก พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าส่วน
ราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนา ดังนี้
๑) ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธาน
๒) อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข
อธิการบดีหรือรองอธิการบดี
ที่ได้รับมอบหมาย
รองประธาน
๓) ผู้แทนคณบดีซึ่งคัดเลือกกันเองจานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ มอบให้ ตัวแทนคณบดีในสภา
มหาวิทยาลัยไปเลือกผู้แทนจากคณบดี และเสนอรายชื่อให้กับเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๔) อาจารย์ ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก
ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจา ซึ่งคัดเลือกกันเอง
จานวนหนึ่งคน
กรรมการ
๕) ผู้แทนกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ซึ่งคัดเลือกกันเองจานวนหนึ่งคนเป็นกรรมการ
มอบประธานสภาคณาจารย์ และข้าราชการ ดาเนินการคัดเลือกกันเองและเสนอรายชื่อให้ กับเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย
๖) นางรพีพรรณ คทาวัชรกุล
ผู้อานวยการกองกลาง
เลขานุการ
โดยให้เสนอชื่อผู้แทนคณบดีและผู้แทนกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการมายังฝ่ายเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย ภายในวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าส่วนราชการ
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา จะมีผลตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยระบุวันที่ในคาสั่งตามวันที่ที่
นายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม

๑๔
๕.๑.๒ พิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๗
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า ชี้แจงรายละเอียดว่า มหาวิทยาลัยได้รับ
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ เรี ยบร้ อยแล้ ว จึ งน าผลการประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษาภายในระดั บมหาวิ ทยาลั ย เสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
๑) ผลการประเมิ น ตามองค์ ประกอบและตั ว บ่ งชี้ ของส านั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ในรอบปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้คะแนนเฉลี่ย ๔.๐๕ อยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี มีรายละเอียด ดังนี้
องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต
ผลการประเมินอยู่ในระดับ ๓.๓๐ อยู่ในเกณฑ์คุณภาพระดับพอใช้
องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย
ผลการประเมินอยู่ในระดับ ๔.๔๗ อยู่ในเกณฑ์คุณภาพระดับดี
องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ
ผลการประเมินอยู่ในระดับ ๕.๐๐ อยู่ในเกณฑ์คุณภาพระดับดีมาก
องค์ประกอบที่ ๔ การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการประเมินอยู่ในระดับ ๕.๐๐ อยู่ในเกณฑ์คุณภาพระดับดีมาก
องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ
ผลการประเมินอยู่ในระดับ ๔.๒๕ อยู่ในเกณฑ์คุณภาพระดับดี
๒) ผลการประเมินตามองค์ประกอบของคุณภาพตามเกณฑ์ของสานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มีผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา ๒๕๕๗
คะแนนประเมินเฉลี่ย ๔.๔๖ ผลการประเมินระดับดี รายละเอียด ดังนี้
องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต
ผลการประเมินอยู่ในระดับ ๓.๘๖ อยู่ในเกณฑ์คุณภาพระดับดี
องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย
ผลการประเมินอยู่ในระดับ ๓.๘๔ อยู่ในเกณฑ์คุณภาพระดับดี
องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ
ผลการประเมินอยู่ในระดับ ๕.๐๐ อยู่ในเกณฑ์คุณภาพระดับดีมาก
องค์ประกอบที่ ๔ การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการประเมินอยู่ในระดับ ๕.๐๐ อยู่ในเกณฑ์คุณภาพระดับดีมาก
องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ
ผลการประเมินอยู่ในระดับ ๔.๗๓ อยู่ในเกณฑ์คุณภาพระดับดีมาก

๑๕
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ รับทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ มหาวิทยาลัย ปี
การศึกษา ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑) ควรให้ความสาคัญกับคณะ เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะก้าวหน้าได้ขึ้นอยู่กับคณะ
๒) ต้องแก้ปัญหาที่ระดับหลักสูตร เนื่องจากผลการตรวจระดับหลักสูตรไม่ผ่านจานวนมาก

๕.๑.๓ พิจารณาปรับ/เพิ่มคาอธิบายรายวิชาให้มีสมรรถนะครอบคลุมตามมาตรฐานของคุรุสภา
อาจารย์ภุมรินทร์ ชวนชม ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สานักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้มี
หนังสือที่ ศธ ๕๑๐๑.๒/๑๕๔ เรื่อง การรับรองปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๘ แจ้งมติคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสู ตร มาตรฐานการผลิ ต และมาตรฐานบัณฑิต
ปริญญาตรี ทางการศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) คณะที่ ๑ ในการพิจารณารับรองปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (๕ ปี)
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗) สาขาวิชาภาษาจีน และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๕ ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๘)
จานวน ๖ สาขาวิชา ได้แก่ (๑) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๒) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (๓) สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา (๔) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (๕) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๖) สาขาวิชา
มวยไทยศึกษาและพลศึกษา ให้ปรับ/เพิ่มคาอธิบายรายวิชาให้มีสมรรถนะครอบคลุมตามมาตรฐานของคุรุสภาใน
รายวิชาโดยนามาเทียบกับมาตรฐานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ และให้เสนอสภาสถาบัน
ก่อนนาเสนอคุรุสภาเพื่อพิจารณาให้การรับรอง นั้น
บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการปรับ/เพิ่มคาอธิบายรายวิชาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติ ที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการปรับ/เพิ่มคาอธิบายรายวิชา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
(๕ ปี ) (หลั กสู ตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗) สาขาวิชาภาษาจีน และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๕ ปี) (หลั กสูตรใหม่
พ.ศ.๒๕๕๘) จ านวน ๖ สาขาวิชา ได้ แก่ (๑) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๒) สาขาวิ ชาคอมพิวเตอร์ศึ กษา (๓)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา (๔) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (๕) สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย (๖) สาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา
๕.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
๕.๒.๑ พิจารณาลงมติเลือกนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
นายประพั น ธ์ มนทการติ ว งศ์ ชี้ แ จงรายละเอี ย ดว่ า ตามที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ใน
การประชุม ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลั ย ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตามคาสั่งที่
๑๒/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ และคาสั่งที่ ๑๕/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ นั้น

๑๖
บัดนี้ คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ดาเนิน การสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว จึงนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
ก่อนการลงมติสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยมีการดาเนินการ ดังนี้
นายกสภามหาวิทยาลัยชี้แจงรายละเอียดของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามข้อ ๘ ให้สภา
มหาวิทยาลัยลงมติเลือกผู้มีรายชื่อตามบัญชีคนหนึ่งเป็นผู้สมควรดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย และให้
มหาวิทยาลัยดาเนินการขอความยินยอมจากผู้สมควรดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย หากผู้สมควรดารง
ตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยปฏิเสธ ให้คณะกรรมการสรรหาดาเนินการตามข้อ ๗ (๒) ใหม่ และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๒ การลงมติให้
กระทาโดยเปิดเผย เว้นแต่กรรมการสภามหาวิทยาลัยคนใดคนหนึ่งร้องขอให้ลงมติลับหรือโดยวิธีการอื่นใด
โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเห็นชอบด้วย วิธีการลงมติโดยเปิดเผยหรือโดยลับ
ให้นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้กาหนดตามความเห็นชอบของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร.สุ ดจิ ต หมั่น ตะคุ กรรมการจากคณาจารย์ป ระจ าได้ ทั กท้ ว งเกี่ ยวกั บ
เอกสารประกอบการประชุมวาระการประชุมที่ ๕.๒.๑ พิจารณาการลงมติเลือกนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ๒ ประเด็น ได้แก่
๑) แบบฟอร์มแบบประวัติข้อมูลรายละเอียดของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควร
ดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงตั้งแต่หน้า ๒-๑๖ ซึ่งนามาจัดพิมพ์ใหม่โดยนามา
จากแบบฟอร์มต้นฉบับซึ่งอยู่ในส่วนที่ ๒ ของเอกสารมีรายละเอียดในหัวข้อความรู้ความเชี่ยวชาญไม่ตรงกับ
เอกสารต้นฉบับ โดยนายโกเมศ แดงทองดี แบบฟอร์มที่พิมพ์ใหม่ระบุความรู้ความเชี่ยวชาญ ๒ ด้าน แต่
เอกสารต้นฉบับ ระบุ ทุกด้าน เช่น เดีย วกับนายพลวัต ชยานุวัชร แบบฟอร์มที่พิมพ์ใหม่ระบุความรู้ความ
เชี่ยวชาญ ๒ ด้าน แต่เอกสารต้นฉบับระบุทุกด้าน ในขณะที่นายจรัส วีสุวรรณ แบบฟอร์มที่พิมพ์ใหม่และ
เอกสารต้นฉบับระบุทุกด้านตรงกัน
๒) หัวข้อความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของนายยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญ จานวน ๑๕ ด้าน ซึ่งต่างจากแบบฟอร์มต้นฉบับและมีจานวนด้านมากกว่าคนอื่น ๆ
ทั้งสองประเด็นจะก่อให้เกิดปัญหาจึงขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาก่อน
ดาเนินการต่อไป
กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นข้อหารือของ อาจารย์ ดร.สุดจิต
หมั่นตะคุ อย่างหลากหลายโดยสรุป ได้แก่
- การนาแบบฟอร์มเสนอชื่อที่เป็นลายมือไปจั ดพิมพ์ก็เพื่อให้อ่านได้ชัดเจน แต่การทา
เครื่ องหมายความรู้ความเชี่ยวชาญคลาดเคลื่ อนจากต้นฉบับ การพิจารณาเลือกควรใช้ข้อมูลจากต้นฉบับ
ลายมือเป็นหลัก

๑๗
- การนาเสนอข้อมูลความรู้ความเชี่ยวชาญของผู้เสนอนายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์
ไม่ตรงกับความรู้ความเชี่ยวชาญในแบบฟอร์มตามประกาศที่มี ๑๑ ด้าน เนื่องจากเห็นว่าข้อบังคับไม่ได้กาหนด
ว่านายกสภามหาวิทยาลัยต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้ง ๑๑ ด้าน แต่ต้องมีอย่างน้อย ๑ ด้าน กรณีนี้ผู้เสนอ
ได้เสนอข้อมูลความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการศึกษาเป็นหลัก ซึ่งมีอยู่หลายด้าน เมื่อรวมกับความรู้ความ
เชี่ยวชาญในด้านอื่น ๆ จึงทาให้มีมากกว่า ๑๑ ด้าน
เมื่อมีมุมมองแตกต่างกัน ประธานในที่ประชุมจึงขอมติจากสภามหาวิทยาลัยโดยการ
ลงมติลับจากทางเลือกดาเนินการ ๓ ทาง ได้แก่
๑) พิจารณาเลือก ๑ คน โดยดูจากเอกสารข้อมูลผู้เสนอชื่อ
๒) พิจารณาเลือก ๑ คน เฉพาะรายชื่อที่เสนอถูกต้องตามแบบฟอร์มที่กาหนดตาม
ประกาศ รายชื่อใดได้รับการเสนอไม่ตรงตามแบบฟอร์มตามประกาศให้ถอนรายชื่อออก
๓) ยกเลิกการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยครั้งนี้แล้วให้ดาเนินการสรรหาใหม่
โดยผลการลงมติของกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีมติตามข้อ (๑) ให้พิจารณาเลือก ๑ คน
โดยดูจากเอกสารข้อมูลผู้เสนอชื่อเป็นหลักด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง จากคะแนนเสียงทั้งหมด ๑๖ เสียง
อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น ได้เสนอให้มีการเลือกนายกสภามหาวิทยาลัยโดยการลงมติลับ
ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเห็นด้วย จึงใช้วิธีการเลือกนายกสภามหาวิทยาลัยโดยวิธีการลงมติลับโดยเลือกจาก
บัญชีรายชื่อ ๗ รายชื่อ ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยเลือกเพียง ๑ รายชื่อ หากมีผู้ได้คะแนนสูงสุด
เท่ากันตามข้อบังคับให้ประธานเป็นผู้ชี้ขาด โดยประธานแจ้งว่า ขอไม่ชี้ขาดแต่จะให้ที่ประชุมเป็นผู้ ชี้ขาด
โดยนารายชื่อของผู้ที่มีคะแนนสูงสุดเท่ากันมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.สุดจิต หมั่นตะคุ
และ นายเรื องชัย เนตรปฐมพร ขอไม่ ร่ วมลงคะแนนเสี ยง และออกจากห้ องประชุม ดั งนั้น กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยที่ร่วมลงคะแนนเสียงเลือกนายกสภามหาวิทยาลัยมีจานวน ๑๓ คน ผลการเลือกผู้ได้คะแนนสูงสุด
ได้แก่ นายยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๘) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ข้อ ๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยมีเลือก นายยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ เป็นผู้สมควรดารง
ตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยมอบฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยดาเนินการ
เพื่อเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

๑๘
๕.๓ เรื่ องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง
๕.๓.๑ พิจารณาการขอขยายระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของอาจารย์ ดร.ถาวร
เส้งเอียด
มติที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอนระเบียบวาระที่ ๕.๓.๑ พิจารณาการขอขยาย
ระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของอาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด
๕.๓.๒ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) แทน
ตาแหน่งที่ว่าง
นายพูน ชัย คทาวัช รกุล ชี้แ จงรายละเอียดว่า ตามที่ส ภามหาวิทยาลัย ได้มีคาสั่ง ที่
๐๘/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์ และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
(ก.อ.ม.) สั่ ง ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อมา นางสาวธาราพร ไชยศรี กรรมการซึ่งมาจากผู้ ดารง
ตาแหน่งประเภททั่วไป โดยมาจากข้าราชการ ตามข้อ ๖ (๔) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ว่าด้วย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ และการแก้ไขคาสั่งลงโทษ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้มีหนังสือลาออกจากตาแหน่งเมื่อวันที่
๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น
มหาวิทยาลั ยฯ จึงได้ดาเนินการคัดเลือกกรรมการจากข้าราชการ เพื่อให้ เป็นผู้ ดารง
ตาแหน่งประเภททั่วไป แทนผู้ที่พ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ ตามข้อ ๗ วรรคสาม เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยผู้ ที่ได้รั บการคัดเลือก คือ นายสวงค์ พ่อค้า จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง
นายสวงค์ พ่อค้า เป็นกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) จากผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป
แทนตาแหน่งที่ว่าง (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติ ที่ ประชุม
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๓) และ (๑๔) แห่ งพระราชบั ญญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๖ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การอุทธรณ์
การร้องทุกข์ และการแก้ไขคาสั่งลงโทษ พ.ศ. ๒๕๔๖ สภามหาวิทยาลัยมีมติ เห็นชอบแต่งตั้ง นายสวงค์ พ่อค้า
เป็นกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) ผู้แทนตาแหน่งประเภททั่วไป จากข้าราชการ แทน
ตาแหน่งที่ว่าง
วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ เสนอแผนการรับนักศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
ดังนี้
๑) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ๕ ปี
จานวน ๔๘๐ คน จานวน ๑๖ หมู่เรียน
๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ๔ ปี
จานวน ๒๕๐ คน จานวน ๙ หมู่เรียน
๓) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ๔ ปี
จานวน ๙๐ คน จานวน ๓ หมู่เรียน
๔) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตร ๔ ปี
จานวน ๑๗๐ คน จานวน ๔๐ หมู่เรียน

๑๙
๕) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตร ๔ ปี
จานวน ๓๐ คน จานวน ๑ หมู่เรียน
๖) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ๔ ปี
จานวน ๓๐ คน จานวน ๑ หมู่เรียน
๗) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต หลักสูตร ๔ ปี จานวน ๓๐ คน จานวน ๑ หมู่เรียน
๘) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ๔ ปี จานวน ๑๒๐ คน จานวน ๓ หมู่เรียน
๙) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ๔ ปี
จานวน ๔๐ คน จานวน ๑ หมู่เรียน
๑๐) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ๔ ปี จานวน ๘๐ คน จานวน ๒ หมู่เรียน
รวมทั้งสิ้น
จานวน ๑,๓๒๐ คน จานวน ๔๑ หมู่เรียน
ที่ประชุมรับทราบ
๖.๒ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ ตรงกับวันจันทร์
ที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๓๐ น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาพร โพคัยสวรรค์
นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข

ผู้จดบันทึก และตรวจรายงาน
ผู้พิมพ์
ผู้พิมพ์
ผู้ตรวจทาน

