๑
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น ๓ อาคารอานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

รายนามผู้เข้าประชุม
๑. นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
๔. ดร.กาพล วันทา
๕. ดร.คมศร วงษ์รักษา
๖. ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์
๗. นายประพันธ์ มนทการติวงศ์
๘. นายเรืองชัย เนตรปฐมพร

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
อธิการบดี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง
กรรมการจากผู้บริหาร
๑๑. อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์
กรรมการจากผู้บริหาร
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ กรรมการจากผู้บริหาร
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์
กรรมการจากผู้บริหาร
๑๔. อาจารย์ ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต สมพงษ์เจริญ
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
๑๖. อาจารย์สมชาติ เกตุพันธ์
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
๑๗. อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข
รองอธิการบดี
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
๑๙. นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๒๐. นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
๑. อาจารย์ ดร.นพดล ทุมเชื้อ
๒. อาจารย์ ดร.เชาวฤทธิ์ พันธ์ทอง
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ผู้ช่วยอธิการบดี
รองคณบดีคณะครุศาสตร์

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

๒
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากประธาน
๑) เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Online Active Learning
โดยมีผู้นาเสนอ ๔ ท่าน คือ อาจารย์ ดร.กรกนก ตั้งจิตมั่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์เจนจิรา บุตตาแสง
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อาจารย์ ดร.เสรี เพิ่มชาติ บัณฑิตวิทยาลัย และอาจารย์
ยุพยงค์ วิงวร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึง่ บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นไปด้วยดี ประเด็น
สาคัญของการนาเสนอ คือ ๑) วิเคราะห์สัดส่วนการสอนออนไลน์ต่อการสอนในชั้นเรียน จากการนาเสนอชี้ให้เห็น
ว่า การจัด สัดส่วนเป็นไปตามบริบทของแต่ละวิชา หลายๆ วิชาเน้น การสอนในห้องเรียนส่วนการสอนทาง
ออนไลน์ก็พยายามทาให้เป็น Active Learning ดังนั้น จากภาคเรียนที่ต้องเรียน ๑๕-๑๖ สัปดาห์ ทุกคนเห็น
ความสาคัญว่าควรมีการจั ดสัดส่วนการสอนแบบ Online กับ On class ให้ชัดเจน แล้วเติมสัดส่วนที่เป็น
Personalized Learning จะทาให้การเรียนรู้ดีขึ้น ขอเน้นว่า Personalized Learning ไม่ใช่เป็นการเรียนรู้
ด้วยตนเองแต่เพียงอย่างเดียว แต่เป็นการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนด้วย ๒) เรื่อง Active Learning เน้น
เรื่อง Meta Active Learning ของมหาวิทยาลัย คือ การเรียนรู้สูงสุดเกิดจากการออกแบบกลุ่ม ออกแบบงาน
ให้ครบ ๔ องค์ประกอบ คือ ประสบการณ์ การสะท้อนอภิปราย ความคิดรวบยอด และการประยุกต์ใช้ ๓) การทา
กิจกรรมกลุ่มบนออนไลน์ ซึ่งน่าสนใจมาก มีการเปรียบเทียบการใช้โปรแกรม Zoom, Microsoft Team, และ
Line และการสร้างความสนใจในห้องออนไลน์ โดยเฉพาะในห้องที่เรียนกลุ่มใหญ่ที่วงจรการเรียนรู้ไม่ควรยาว
เกิ น ไป ๔) เรื่ อ ง Evaluation เน้ น Formative Evaluation โดยใช้ กิ จ กรรมประยุ ก ต์ ข อง Meta Active
Learning และตามที่ได้สรุปไว้ในคู่มือ ชี้ให้เห็นว่ากิจกรรมระหว่างในและนอกห้องเรียนต้องสมดุลกัน เพราะ
อาจารย์บางท่านอาจสั่งกิจกรรมนอกห้องเรียนมากเกินไป นอกจากนี้จะเห็นว่า ปัญหาหลายๆ เรื่อง ถ้าได้มา
แลกเปลี่ยนกันก็จะแก้ปัญหาไปได้ เช่น เรื่องการให้ทางานรายบุคคลแล้วนักศึกษาลอกงานกัน ก็แก้ปัญหาด้วย
การทางานกลุ่ม อาจารย์บางท่านก็มีแนวโน้มจัดกิจกรรมแบบซ้าเดิมตลอด เช่น ใช้วิธีการให้นักศึกษาเขียน
รายงานเป็นโน๊ตสิ่งที่ได้เรียนรู้ ที่ประชุมก็เสนอว่าน่าจะต้องทาให้มีความหลากหลาย ซึง่ บุคลากร ๓๐ คนที่เข้า
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถจะไปเป็น Resource Person ในการทา PLC ระดับคณะได้

๓
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถพล อุสายพันธ์ ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า ๑) ในการจัดวง PLC ที่ท่าน
นายกเป็น Facilitator ให้กับคณาจารย์จนได้คู่มือออกมา และต่อมาสภามหาวิทยาลัยเสนอประเด็น ให้มีการ
ประเมินผล จึงได้ปรับปรุงคู่มือและทาความเข้าใจกับอาจารย์เรียบร้อยแล้ว ๒) เรื่องการแบ่งสัดส่วนการจัดการ
เรียนการสอนแต่ละรายวิชาระหว่าง Online กับ On class และเรียนรู้ด้วยตนเอง การให้มีการแบ่งสัดส่วนนี้
คณาจารย์เห็นด้วยมาก เพราะว่ายืดหยุ่นสามารถออกแบบให้เหมาะสมได้ นับเป็นข้อดีของระบบที่วางไว้ และ
สามารถนาไปใช้ได้ตั้งแต่การเปิดภาคเรียน วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ๓) พบว่าคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย
มีองค์ความรู้เรื่องการเรียนการสอนอยู่ เป็น จานวนมาก เพียงแต่การจัดเวทีแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ ยังมีน้ อยไป
ซึง่ มหาวิทยาลัยจะได้จัดงบประมาณไปที่สาขากับคณะเพื่อขับเคลื่อนในเรื่องนี้ ๔) เรื่องการสอน Online นักศึกษา
ยังมีข้อจากัด คือ ขาดเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ Smart Phone รวมทั้งเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีค่าใช้จ่าย
จึงได้เปิดห้องคอมพิวเตอร์ของสานักวิทยบริการให้กับนักศึกษาที่อยู่ในมหาวิทยาลัยให้สามารถมาใช้ได้ รวมทั้ง
ประสานไปยังทุกคณะเตรียมห้องปฏิบัติการเพื่อให้พร้อมต่อการสอนออนไลน์
อาจารย์ ดร.สมชาติ เกตุพันธ์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ได้ร่วมเป็นพิธีกร และอยู่ในกระบวนการ PLC ด้วย
ทาให้ได้เห็นผลงานการสอนของอาจารย์ ที่แตกต่างกัน และน่าสนใจ ท่านแรกอาจารย์ ดร.กรกนก ตั้งจิตมั่น
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึง่ มีการสอนทั้งที่โรงเรียนสาธิตฯ และสอนระดับปริญญาตรี จะมีจุดเด่นเรื่อง
การทาสื่อวีดิโอให้กับนักศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ให้น่าสนใจ ถ้าใครเข้าไปดูใน YouTube จะเห็นว่า
มียอดวิวจานวนมาก นับว่าได้รับความนิยม และอาจารย์ได้มีการเปรียบเทียบในการสอนออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม
ต่าง ๆ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงข้อดี ข้อเสีย หรือความแตกต่างของแต่ละโปรแกรม อาจารย์เจนจิรา บุตตาแสง ทาให้ได้
เห็นการสอนของอาจารย์โรงเรียนสาธิตฯ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้นักเรียน
โรงเรียนสาธิต ฯ มีผลคะแนนโอเน็ตสู งระดับประเทศ นับเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนสาธิต ฯ อาจารย์
ดร.เสรี เพิ่มชาติ ในการสอนออนไลน์ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ในฐานะที่เป็นอาจารย์ที่มีประสบการณ์สูง
ด้านการสอน และอาจารย์ยุพยงค์ วิงวร ที่เชี่ยวชาญการสอนในเรื่อง Active Learning ของคณะมนุษยศาสตร์ฯ
ต้องขอขอบคุณท่านนายกสภามหาวิทยาลัยที่ได้วางแนวทางให้พวกเราได้ดาเนินการ
นายกสภามหาวิทยาลัยให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า อาจารย์ที่นาเสนอบางท่านไม่ใช่ผู้ที่เชี่ยวชาญด้าน IT
มาก่ อ น เวลาน าเสนอจึ ง ได้ พ ยายามถ่ า ยทอดประสบการณ์ ว่ า ท าอย่ า งไรให้ เ กิ ด การสอนออนไลน์ ที่ เ ป็ น
Active Learning ได้ คิดว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับอาจารย์ส่วนใหญ่ที่ไม่ เชี่ยวชาญด้านไอที ว่า สามารถ
เรียนรู้ได้ไม่ยาก
ดร.คมศร วงษ์รักษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอให้มหาวิทยาลัยมีการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ในภาพของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับความสาเร็จ ของการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในประเด็น
อาทิเช่น ผลที่เกิดกับนักศึกษาเป็นอย่างไร ผลสัมฤทธิ์ในเชิงวิชาการเป็นอย่างไร เรื่องการทางานเป็นทีม ทักษะ
การนาเสนอ หรือคุณลักษณะอื่น ๆ ในการสอนแบบออนไลน์ที่เห็นเด่นชัด เป็นอย่างไร
นายกสภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นว่าประเด็นที่ ดร.คมศร วงษ์รักษา เสนอ ควรเป็นงานวิจัยให้
คณะทาอย่างน้อยหนึ่งเรื่องในปีการศึกษาใหม่ คือจะทากี่เรื่องก็ได้แต่อย่างน้อย ๑ เรื่อง เป็นการวิจัยการสอน

๔
เรื่อง ประสิทธิผลในการทา Online Learning อีกประเด็นคือ วง PLC ในแต่ละครั้งจะไม่ใช่ได้แค่ Knowledge
แต่มี Knowledge Assets สามารถนาไปเผยแพร่ในระบบออนไลน์เพื่อให้อาจารย์ที่ไม่ได้เข้าร่วม PLC เรียนรู้ด้วย
และทาให้เป็นระบบขององค์กร ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของ KM
๒) ได้ไปเยี่ยมสองคณะคือ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งได้คุยกันเรื่อง Active Learning
และ Research คณะนี้มีจุดเด่นคืออาจารย์มีงานวิจัย และได้ถามว่าได้มีการทา Research Mapping หรือไม่
ปรากฏว่ า มี ก ารท า แต่ เ ป็ น เชิ ง Management ไม่ ใ ช่ เ ชิ ง Strategy เลยเสนอคณบดี ว่ า ควรท า Research
Mapping เชิง Strategy อิงตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เช่น การวิจัยรับใช้ชุมชนในทางไฮเทคโนโลยี โดยสามารถ
เป็นคณะแรกที่ทา Strategic Research Mapping และถ้าเป็นไปได้ เรื่องนี้ต้องการให้ทุกคณะได้ทา โดยใช้
พันธกิจเป็นตัวตั้ง คือไม่ควรหยุดอยู่แค่ Research Mapping เพื่อการ Management

ได้ไปเยี่ยมคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ ได้ไปร่วมด้วย
ซึ่งบรรยากาศค่อนข้างแตกต่างจากคณะแรก เรื่องที่เสนอคล้ายเรื่องร้องทุกข์ แต่ในที่สุดก็มีทางออกที่ดี เรื่องที่
นาเสนอว่าเป็นปัญหามาก คือการเปิดสาขาไม่ได้ ๔ ใน ๑๐ สาขา เนื่องจากนักศึกษามีจานวนน้อย ได้มีการเสนอ
ทางออก เช่น การจัดการสาขาใหม่ การรวมสาขา ซึ่งก็มีปัญหาเรื่องเป็นคนละปริญญา จึงได้เสนอคณบดีตั้งวง
สนทนาเล็ก ๆ เพื่อหาทางออก โดยใช้ Lateral Thinking รองลงมาคือเรื่องภาระงานที่รู้สึกว่าไม่เป็นธรรม และ
อีกเรื่ องหนึ่ งคือการส่ งเสริ มงานวิจั ย เรื่ องความพร้อมของคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิจัย ในมนุ ษ ย์ ข อง
มหาวิทยาลัย เนื่องจากคณะกรรมการยังต้องได้รับการอบรม

๕

อธิการบดี ชี้แจงรายละเอียดเรื่องคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ว่า สภามหาวิทยาลัย
ได้ออกระเบียบไปแล้ว หลังจากนั้นบัณฑิตวิทยาลัยที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบได้ดาเนินการประสานติดต่อไปยัง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดลกาหนดการอบรมเมื่อช่วงเดือนมีนาคม แต่ติดสถานการณ์โควิด ๑๙
ซึ่งการอบรมเป็นแบบ Face to Face มีการประเมิน และมีการตรวจสอบการเข้าร่วมอบรมตลอดเวลา
นายกสภามหาวิทยาลั ย เห็ น ว่า อาจจะต้องมี การกาหนด Timeline ความพร้อมในเรื่องนี้ ใ ห้
ชัดเจน นอกจากนี้ในการเยี่ยมคณะวิทยาศาสตร์ฯ ยังได้มีการเสนอเรื่อง Learning กับ Social Space ของ
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ที่รู้สึกว่ามีน้อย ก็ได้เรียนเรื่องนี้กับคณบดี และประเด็นสุดท้าย อาจารย์เสนอว่า ควรให้มี
ประชุมคณาจารย์เพื่อรับฟังความคิดเห็น ซึ่งก็ได้เสนอว่า การประชุมแบบนี้ไม่ควรประชุมระดับมหาวิทยาลัย
เพราะจะทาให้มีคนมาก และประเด็นมากเกินไป ควรจัดประชุมระดับคณะ โดยมีผู้แทนของมหาวิทยาลัย
โดยเฉพาะรองอธิการบดีเข้าร่วม โดยสร้างให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร แยกจากวง PLC เพราะบรรยากาศจะต่างกัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ อุปนายกสภา แสดงความคิดเห็นว่า ทาอย่างไรที่คณะ
หรื อ สาขาวิ ช าต่ า งๆ สร้ า งหรื อ พั ฒ นาสาขาใหม่ ๆ โดยนายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล่ า วเสริ ม ว่ า อาจต้ อ งตั้ ง
คณะทางานคิดในลักษณะ Lateral Thinking
นายประพันธ์ มนทการติวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แสดงความคิดเห็นว่า ถ้าได้
มีการตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง หรือพัฒนาหลักสูตร โดยมีองค์ประกอบที่มาจากผู้ประกอบการในภาคเอกชน
จะทาให้รู้ความต้องการของนายจ้าง หรือตลาดแรงงาน เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้สอดรับหรือตอบโจทย์ อย่าง
แท้จริง อธิการบดี แสดงความเห็นในเรื่องนี้ว่า จริงๆ แล้ว ในการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจะเริ่มจากสาขา
ยกร่างหลักสูตร และมีเงื่อนไขให้เชิญผู้ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วม แต่ที่ผ่านมาการดาเนินการให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลส่วนนี้อาจยังไม่เข้มข้นเพียงพอ ที่คุณประพันธ์ มนทการติวงศ์ เสนอจึงน่าสนใจ เพราะจะได้ทาเป็น
การเฉพาะ เป็นเชิงยุทธศาสตร์ และเป็นการดาเนินการเชิงรุก คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์
ที่ประชุมรับทราบ

๖
๑.๒ เรื่องแจ้งให้ทราบจากอธิการบดี
๑) ผลดาเนินงานโครงการครูรักษ์ถิ่น รุ่นที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นโครงการที่กองทุนเพื่อ
ความเสมอภาคทางการศึกษาเป็นผู้ดูแลโครงการ หลักการของโครงการนี้ คือ ต้องการพัฒนาครู และให้โอกาส
นักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้มาเรียนหลักสูตรครู ๔ ปี มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติสาขาวิชาปฐมวัย เมื่อจบ
การศึกษาแล้วก็จะได้รับการบรรจุเป็นไปตามอัตราว่าง โดยมหาวิทยาลัยจะต้องพัฒนาศักยภาพของนัก ศึกษา
ให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ มีสมรรถนะที่จะพัฒนาโรงเรียน ชุมชน ที่ถือว่า
ด้อยโอกาสให้มีความเข้มแข็ง นักศึกษาคัดเลือกมาจากนักเรียนที่ครอบครัวมีรายได้น้อย กระบวนการคัด เลือก
จะต้ องไม่ใช้การรั บ สมัครทั่ว ไป มหาวิทยาลั ยจะต้องไปคัดกรองนักเรียนในพื้นที่ จังหวัดที่มหาวิทยาลัย
รับผิดชอบมี ๖ จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ตราด จันทบุรี ชลบุรี และราชบุรี ซึ่งผลการคัดกรอง
ได้ นั กศึกษามา ๒๕ คน ที่มีจิ ตวิญญาณความเป็น ครู มีเจตคติที่ ดี ในการจะไปท างานในชุ มชนถิ่น ก าเนิ ด
ซึ่งขณะนี้นักศึกษามารายงานตัวแล้ว โดยนักศึกษากลุ่มนี้จะมีค่าใช้จ่ายรายหัวให้ปีละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท โดยจะ
เป็นค่าเล่าเรียน ๓๐,๐๐๐ บาท และที่เหลือเป็นค่าครองชีพ หนังสือ ตารา อยู่ในความดูแลของคณะครุศาสตร์
อาจารย์ ดร.เชาวฤทธิ์ พันธ์ทอง เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ในอนาคตข้างหน้าการผลิตครูในประเทศไทยจะใช้
แนวทางนี้ เป็นการผลิตครูระบบปิด สิ่งที่มหาวิทยาลัยได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก
โครงการครูพันธ์บึง และโครงการบัณฑิตคืนถิ่น
อาจารย์ ดร.เชาวฤทธิ์ พันธ์ทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ รายงานว่า โครงการครู
รักษ์ถิ่น เกิดจากความร่วมมือของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง (รายละเอียดตามคลิปวิดิทัศน์) ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา ได้มีการแบ่งสายค้นหานักเรียนในพื้นที่
รับผิดชอบ ๖ จังหวัด ดังได้กล่าวแล้ว ๖๖ คน และนามาเข้าค่ายเพื่อคัดเลือก จากจานวน ๖๖ คน จนเหลือ
จานวน ๒๕ คน นักศึกษากลุ่มนี้จะได้รับค่าครองชีพ เดือนละ ๖,๐๐๐ บาท ตารา ๒,๐๐๐ บาท หอพักไม่เกิน
๒,๐๐๐ บาท ค่าเทอมไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท มหาวิทยาลัยได้ให้ความสาคัญ โดยจั ดให้พักที่หอพักคุรุวัฒนา
ปัจจุบันโครงการครูรักษ์ถิ่น รุ่นที่ ๒ เปิดรับสมัครแล้ว และมหาวิทยาลัยได้ส่งข้อเสนอโครงการเรียบร้อยแล้ว
อยู่ระหว่างการพิจารณา จะประกาศผลในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ การเปิดรับสองปีแรกเปิด รับสองสาขา คือ
สาขาการศึกษาปฐมวัย และการประถมศึกษา
ที่ประชุมรับทราบ
๒) ผลคดีศาลปกครองเพชรบุรี คดีหมายเลขดาที่ ๒๗/๒๕๖๒
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ ชี้แจงรายละเอียดว่าสานักงานคดีปกครองเพชรบุรี
ได้แจ้งกาหนดวันนัดฟังคาพิพากษาของศาลปกครองเพชรบุรี คดีหมายเลขดาที่ ๒๗/๒๕๖๒ ระหว่าง นายถาวร
เส้งเอียด ผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ก.อ.ร.) ที่ ๑ สภามหาวิทยาลั ย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ ๓ สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา

๗
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ ๔ และคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ ๕
รวม ๕ คน ผู้ถูกฟ้องคดี เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยศาลปกครองเพชรบุรีได้มีคาพิพากษาเป็นคดี
หมายเลขแดงที่ ๗๔/๒๕๖๓ โดยพิพากษายกฟ้อง โดยมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม)
ด้วยมีอาจารย์ฟ้องศาลปกครองเพชรบุรีว่า ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูไม่ให้เป็นผู้สอนในรายวิชาของหลักสูตร
ศาลได้ ตรวจพิ จารณาเอกสารทั้ งหมดในส านวนคดี รวมทั้ งกฎหมาย ระเบี ยบ ข้ อบั งคั บที่
เกี่ยวข้องประกอบแล้ว เห็นว่า “การที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาและตัดสินใจที่จะเลือกหรือไม่
เลื อ กให้ เ ป็ น อาจารย์ ผู้ ส อนรายวิ ช าตามหลั ก สู ต รในกรณี นี้ ถื อ ได้ ว่ า เป็ น การพิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ ความรู้
ความสามารถ ความประพฤติ และความเหมาะสม ในลักษณะที่เป็นการประเมินตัวบุคคลในเชิงคุณภาพ”
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งเป็นคณะบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านใน
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรดังกล่าว ย่อมจะมีอานาจใช้ดุลพินิจตัดสินใจเลือกบุ คคลได้ตามที่เห็น
เป็นการสมควร หรือตามความเหมาะสมแก่กรณี
เมื่อวินิจฉัยแล้วเห็นว่า การที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่เลือกผู้ฟ้องคดีให้เป็นผู้สอนรายวิชาในหลักสูตร ไม่ถือว่าเป็นคาสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ย่อมไม่มี ผลเป็น
การกระทาละเมิดผู้ฟ้องคดี
ที่ประชุมรับทราบ และให้ข้อเสนอแนะว่า ควรมีการเผยแพร่ข่าวสารโดยย่อของเรื่องนี้ เพื่อให้
ประชาคมได้ทราบ และเข้าใจบรรทัดฐานในเรื่องนี้
๓) มหาวิทยาลัยได้ทาวิจัยร่วมทุนกับสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้สรุปงาน
เรียบร้อยแล้ว และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ไปที่ สกว. คือ แผนงานการบูรณาการการพัฒนาปัจจัยการผลิต
การสร้างมูลค่าเพิ่ม และการบริหารจัดการการตลาดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด
จังหวัดราชบุรี ผลของการดาเนิน งาน ทาง สกว. สรุปว่าเป็นผลงานที่ อยู่ในเกณฑ์ดีมากและมีประโยชน์
เชื่อมโยงกับสถานการณ์จัดการจริ งของพื้นที่ได้ดี เนื่องจากมีการออกแบบกระบวนการทางานร่วมกับผู้ ใช้
ผลงานอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง สะท้อนความเข้าใจ และขีดความสามารถของหน่วยจัดการ ในการขับเคลื่อน
งานวิจัยรับใช้พื้นที่ได้ตรงเป้าหมายของทุนวิจัยในการสร้างนวัตกรรมทางความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่ที่สามารถ
สร้างผลงานทั้งทางวิชาการและตอบโจทย์การพัฒนาพื้นที่ เนื้อหารายงานของหน่วยจัดการที่เขียนได้ดีมาก
มีรายละเอียดและข้อมูลอ้างอิงตอบโจทย์ ได้ทุกข้อตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ มีการใช้ข้อมูลจากชุดโครงการ
โครงการวิจัยย่อยจนทาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงระหว่างหน่วยจัดการวิจัยและชุมชนพื้นที่ และมีข้อเสนอว่า
ควรเพิ่มบทบาทกระบวนการเรียนรู้ โดยเฉพาะเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ว่าจะสามารถ

๘
พั ฒนาต่ อได้ หรื อไม่ เมื่ อโครงการเสร็ จสิ้ น โดยโครงการวิ จั ยนี้ อดี ตผู้ อ านวยการสถาบั นวิ จั ยและพั ฒนา ผู้ ช่ วย
ศาสตราจารย์ ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค์ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในโครงการ และการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค์ ขอขอบคุณสภามหาวิทยาลัยที่ได้อนุมัติงบประมาณ
เพื่อเป็นทุนสมทบ แผนงานวิจัยนี้เป็นแผนงานใหญ่ เงินทุน ๙ ล้านบาท ผลการดาเนินการได้รับการประเมิน
ดังที่อธิการบดีได้นาเสนอ ขอเรียนว่าทางหน่วยจัดการจะไม่สามารถมีผลงานวิจัยที่ดีได้ ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือ
จากนักวิจัย เกษตรกร และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง
นายกสภามหาวิทยาลัย แสดงความคิดเห็นว่า มหาวิทยาลัยควรมีวง PLC เรื่องการวิจัย โดยให้
สถาบันวิจัยและพัฒนาดาเนินการ เพื่อนาความสาเร็จเหล่านี้มาเป็นกรณีศึกษาเพื่อการเรียนรู้ เพราะภารกิจ
เรื่องการวิจัยและพัฒนา เป็นภารกิจที่น่าจะทาให้เกิดการเรียนรู้ให้ดีขึ้น โดยเป็นการเรียนรู้จาก Best Practice
ให้เห็นว่าอะไรคือปัจจัยอธิบายความสาเร็จ ก็จะช่วยทาให้โครงการวิจัย หรือชุดโครงการต่าง ๆ เกิดการเรียนรู้
จากกันและกันมากขึ้น
ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แสดงความคิดเห็นว่า โครงการนี้
ใช้เวลาพอสมควรได้การดาเนินการ เป็นโครงการที่มีผลงานน่ายกย่อง เพราะเป็นโครงการหนึ่งที่ได้เงินจาก
ภายนอกของมหาวิทยาลัย และบวกกับงบประมาณของมหาวิทยาลัย ทาโดยวงกว้าง มีบุคคลหลายคณะมาร่วม
เป็นตัวอย่างหนึ่งในการทางานวิจัยของมหาวิทยาลัย ดังนั้นโครงการน่าจะมีความสืบเนื่อง ยั่งยืน หรือมีการสานต่อ
โครงการต่อไป
อธิการบดี แสดงความคิดเห็ นว่า มหาวิทยาลั ยอาจจะมี การจัดตั้ง ทีมขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์
การวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การวิจัยของมหาวิทยาลัย และ
ไปเชื่อมโยงกับหน่วยที่จะให้ทุนวิจัย
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๓ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากกรรมการ
๑) นายเรืองชัย เนตรปฐมพร ประธานคณะกรรมการส่ งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แจ้งว่า
เนื่องจากสถานการณ์โควิด ๑๙ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้อนุมัติ สนับสนุนงบประมาณ
จัดหาเครื่องวัดไข้ จานวน ๙ เครื่อง ต่อมาได้ประสานและจัดหาเรื่องวัตถุดิบแอลกอฮอล์ เพื่อให้กับนักศึกษา
จิตอาสาไปทาเจลล้างมือ แจกไปตามหน่วยงานต่างๆ เพื่อใช้กับประชาชน และล่าสุดคณะกรรมการได้ให้
การสนับสนุนโครงการที่มหาวิทยาลัยจัดให้มีคูปองให้กับนักศึกษาที่มีปัญหาด้านค่าครองชีพจากสถานการณ์
โควิด ๑๙ โดยได้อนุมัติงบประมาณสนับสนุนคูปองให้กับนักศึกษาที่มีปัญหาค่าครองชีพ จานวน ๑,๐๐๐ ใบ
เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย ชุ ด ปั จ จุ บั น จะครบวาระในวั น ที่ ๑๖ ตุ ล าคม
พ.ศ.๒๕๖๓ จึงขอรายงานผลการดาเนินงาน ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ โดยคณะกรรมการส่งเสริม

๙
กิจการมหาวิทยาลัยมีปณิธานการทางาน คือ เป็นสื่อกลางประสานการมีส่วนร่วม เสริมสร้างโอกาสการพัฒนา
ศักยภาพ นักเรียน นักศึกษา ชุมชน และองค์กร สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง
โดยมีวิสัยทัศน์ คือ โอกาสการพัฒนาเปิดกว้าง นักศึกษาเลือกแนวทางได้หลากหลาย ชุมชนเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้น
มหาวิทยาลัยมีคุณค่าและความหมายในสังคม โดยมียุทธศาสตร์ในการดาเนินการดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ส่งเสริม สนับสนุน ให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะเพื่ อพัฒนามหาวิทยาลัย
และท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ส่งเสริมให้มีทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และทุนประเภทต่าง ๆ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสัมพันธภาพและการเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย
กับประชาชนและท้องถิ่น
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม แยกเล่ม)
นายกสภามหาวิทยาลัย แสดงความคิดเห็นว่า ขอชื่นชมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ที่มีคุณเรื องชัย เนตรปฐมพร เป็ น ประธาน ที่ได้ทาให้ คณะกรรมการมีบทบาทในการช่ว ยพัฒ นางานของ
มหาวิทยาลัย และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้อย่างมาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย แสดงความคิดเห็นว่า
งานของคณะกรรมการส่ งเสริ มกิ จการของมหาวิทยาลั ยเป็นงานค่ อนข้ างยาก และต้องการการเสี ยสละแต่
คณะกรรมการ ก็ได้ทางานด้วยความทุ่มเท และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ขอแสดงความชื่นชม
ที่ประชุมรับทราบ
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ ชี้แจงรายละเอียดว่า สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่ง
เพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ได้ประสานกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการกีฬาแห่งประเทศไทย
จะจัดโครงการกิจกรรมการสาธิตการวิ่งเทรล และการวิ่งถนน ภายหลังการแพร่ระบาด โควิด ๑๙ ขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อจัดทามาตรฐานการวิ่งเทรลและวิ่งถนนให้มีความพร้อมสาหรับรองรับการผ่อนปรน และเพื่อ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังการแพร่ระบาด โควิด ๑๙ โดยจะมีกิจกรรม ๒ กิจกรรม คือ การจัดการสาธิตกิจกรรม
วิ่งเทรล ระยะ ๑๐ กิโลเมตร ที่สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคกลาง ในวันเสาร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๘.๓๐ น. และการจัดกิจกรรมสาธิตการวิ่งถนน ระยะ ๑๐ กิโลเมตร ที่สวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติ ร.๑๐ องค์การบริหารส่วนตาบลจอมบึง วันอาทิตย์ที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๐๐ –
๑๐.๐๐ น. โดยในภาคบ่ายวันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม และในภาคเช้าวันที่ ๑๑ กรกฎาคม จะเป็นการสัมมนาภาค
วิชาการของมาตรฐานการจัดงานวิ่งเทรล และการวิ่งถนน ตามลาดับ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัด มีการประสานกับผู้ว่า ราชการจังหวัดราชบุรี อาเภอจอมบึง และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยในการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้มี การกาหนดระเบียบ กติกา มาตรการ

๑๐
อย่างชัดเจน มีการประเมินผล และการสรุปบทเรียน คาดว่าสนามต่าง ๆ หากจะจัดกิจกรรมการวิ่งต้ องใช้
มาตรฐานที่เกิดขึ้นนี้ นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่จังหวัดราชบุรี อาเภอจอมบึง และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึงได้รับเกียรติในการมีส่วนร่วมสร้างการเริ่มต้นในครั้งนี้
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๔ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากเลขานุการ
ขอถอนระเบียบวาระ
๑) ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๔ พิจารณาแก้ไขปี พ.ศ. ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
มวยไทยศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๒) ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๕ พิจารณา ร่าง หลักสูตรฝึกอบรมครูของครู
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ประธานขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่
๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีการแก้ไขหน้า ๓๓ ข้อ ๒) อัตราตาแหน่ง (ว่าง)
ขอเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา จานวน ๕ อัตรา ในตารางตาแหน่งเลขที่ ๐๒๙ ช่องใหม่ข้อความ “กลุ่มวิชาชีพครู”
แก้ไขเป็น “สาขาหลักสูตรและการสอน หรือสาขาวิทยาการทางการศึกษา หรือสาขาวิทยาการจัดการเรียนรู้”
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ติดตามการปฏิบัติตามคาพิพากษาศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขดาที่ บ.๑๖๖/๒๕๕๗
คดีหมายเลขแดงที่ บ.๔๖๒/๒๕๖๑ (คดีหมายเลขดาที่ อบ.๗๐/๒๕๖๒ ของศาลปกครองสูงสุด)
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติมอบให้มหาวิทยาลัย
ทาบทามบุคคลที่มีศักยภาพในด้านที่เกี่ยวข้องกับคดี และมีความเป็นกลาง เป็นคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัยและ
ให้คาปรึกษากับสภามหาวิทยาลัยในคดีหมายเลขดาที่ บ.๑๖๖/๒๕๕๗ คดีหมายเลขแดงที่ บ.๔๖๒/๒๕๖๑
(คดีหมายเลขดาที่ อบ.๗๐/๒๕๖๒ ของศาลปกครองสูงสุด) และดร.กาพล วันทา ได้กรุณาช่วยดาเนินการพิจารณา
บุคคลที่ความเหมาะสมตามข้อกาหนด มหาวิทยาลัยเห็นชอบ ดาเนินการทาหนังสือทาบทามเรียบร้อยแล้ว และ
ได้รับการตอบรับจาก ดร.สุภัทร บุญส่ง สานักงานนิติกร กระทรวงการอุดมศึกษาฯ นายโกวิท คูพะเนียด นิติกร
ชานาญการพิเศษ จากกลุ่มกฎหมายการศึกษา สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนผู้แทนจากสานักงาน

๑๑
กฤษฎีกา ได้รับหนังสือจากสานักงานกฤษฎีกาแจ้งว่าไม่ขอส่งผู้แทน จึงได้ปรึกษา ดร.กาพล วันทา ท่านได้
แนะนาผู้มีความเหมาะสมอีกท่านหนึ่ง และมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วว่าสมควร จึงได้ทาหนังสือทาบทาม
ไปแล้ ว เรี ย บร้ อ ย ได้ แ ก่ น ายบท นามบุ ต ร ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นคดี ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ หากท่ า นตอบรั บ แล้ ว
จะดาเนินการต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วง
๔.๑ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วงจากสภาวิชาการ
๔.๑.๑ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาประจาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ผู ้ช ่ว ยศาสตราจารย์ ดร.เชิด ชัย ธุร ะแพง ชี ้แ จงรายละเอีย ดว่า ในภาคฤดูร้อ น
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีนักศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา จานวน ๑ คน และระดับปริญญาตรี
จานวน ๗๐ คน ซึ่งคณะกรรมการประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้ว น และผ่ านความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ อ นุมัติใ ห้ป ริญ ญาแก่ ผู้สาเร็จการศึก ษา ระดับ บัณ ฑิตศึกษา
จานวน ๑ คน และระดับปริญญาตรี จานวน ๗๐ คน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
๔.๑.๒ พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ด้วยสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการ
จั ดการ ได้ดาเนิ น การเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสูตรบริห ารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิช าการตลาด
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) จากอาจารย์ ดร.พิมม์ญภัทร สุพรรณพงศ์ ซึ่งออกจากราชการ เป็น ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
เมื่อวัน ที่ ๑๒ มิถุน ายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จึ งเสนอสภามหาวิทยาลั ยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๑๐.๑.๒ แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับ บัณ ฑิต ศึก ษา พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลั ยมีมติ เห็นชอบการเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิ ดชอบ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)

๑๒
อาจารย์ ดร.นพดล ทุมเชื้อ ขอแก้ไขชื่อระเบียบวาระ ๔.๑.๓ จาก “พิจารณาการปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป” แก้ไขเป็น “พิจารณาการปรับปรุงรายวิชาภาษาอังกฤษ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป”
๔.๑.๓ พิจารณาการปรับปรุงรายวิชาภาษาอังกฤษ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
อาจารย์ ดร.นพดล ทุมเชื้อ ชี้แจงรายละเอียดว่า หมวดวิชาศึกษาทั่วไปซึ่งปรับปรุง
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้ใช้มาเป็นเวลา ๑ ปีการศึกษาแล้ว พบว่า รายวิชาภาษาอังกฤษบางรายวิชาไม่สอดคล้อง
กับแนวมาตรฐาน CEFR จึงได้ปรับปรุงรายวิชาภาษาอังกฤษ หมวดวิชาศึกษาทั่ว ไป ใหม่ โดยได้รับความ
เห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการปรับปรุงรายวิชาภาษาอังกฤษ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
โดยให้ใช้กับนักศึกษาที่เข้าเรียนตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
๔.๑.๔ พิจารณาแก้ไขปี พ.ศ. ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามวยไทยศึ กษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ตามข้อเสนอแนะของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อาจารย์ ดร.อาคม เจริ ญสุ ข เลขานุ การ ชี้ แจงรายละเอี ยดว่ า เนื่ องจากข้ อ มู ล
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๑.๔ พิจารณาแก้ไขปี พ.ศ. ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
มวยไทยศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ตามข้อเสนอแนะของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษายังไม่
ครบถ้วน จึงขอถอนระเบียบวาระการประชุมดังกล่าว
มติ ที่ประชุม ที่ป ระชุมอนุ ญาตให้ ถอนระเบียบวาระที่ ๔.๑.๔ พิจารณาแก้ไขปี พ.ศ. ของ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามวยไทยศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ตามข้อเสนอแนะของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๔.๑.๕ พิจารณา ร่าง หลักสูตรฝึกอบรมครูของครู
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข เลขานุการ ชี้แจงรายละเอียดว่า เนื่องจากข้อมูลประกอบการ
พิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๑.๕ พิจารณา ร่าง หลักสูตรฝึกอบรมครูของครู ยังไม่ครบถ้วน จึงขอถอนระเบียบ
วาระการประชุมดังกล่าว
มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุญาตให้ถอนระเบียบวาระที่ ๔.๑.๕ พิจารณา ร่าง หลักสูตรฝึกอบรม
ครูของครู

๑๓
๔.๒ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วงจากคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ
ของสภามหาวิทยาลัย
๔.๒.๑ พิจารณา ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่มหาวิทยาลัย
พิจารณาเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อให้การดาเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงได้มีคาสั่งมหาวิทยาลัย ที่ ๐๓๔๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่ อ งแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการยกร่ า งข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง ว่ าด้ ว ย
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. ขึ้น บัดนี้คณะกรรมการฯ ดังกล่าว ได้ดาเนินการยก ร่าง
ข้อบังคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏหมู่บ้ านจอมบึ ง ว่าด้วย คณะกรรมการส่ งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ….
เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยร่างข้อบังคับดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ห ารมหาวิทยาลั ย เมื่อวัน ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และผ่ านผ่ านการพิจารณาให้ ความเห็ นชอบจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่
๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อคิดเห็นและเสนอแนะ ดังนี้
๑) ข้อ ๔ วรรคห้า “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ควรเปลี่ยนเป็น “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
๒) ในข้อ ๙ (๒) จานวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย จากเดิมจานวนสิบเอ็ดคน ควรกาหนดเป็น อย่างน้อยสิบเอ็ดคน ไม่เกินสิบห้าคน
๓) ข้อ ๙ วรรคสอง จานวนรองประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
จานวนหนึ่งคน ควรกาหนดเป็น จานวนสองคน
๔) ข้อ ๑๑ จานวนที่ปรึกษา จากเดิม คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
อาจเสนอสภาแต่งตั้งที่ปรึกษาได้ไม่เกินสามคน ควรเปลี่ยนเป็น อาจเสนอสภาแต่งตั้งได้ไม่เกินห้าคน
๕) ข้อ ๑๒ จากเดิม กรณีประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพ้นจาก
ตาแหน่งก่อนครบวาระ ให้อธิการบดีเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง ต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง
เป็นประธาน ควรเปลี่ยนเป็น ให้อธิการบดีเสนอชื่ อรองประธานคนหนึ่ง ต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง
เป็นประธาน
๖) การกาหนดจานวนบุคคลตามองค์ประกอบในข้อต่าง ๆ และจานวนนับอื่น ๆ
ในข้อบังคับ ควรเขียนจานวนเป็นตัวหนังสือ

๑๔
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ เห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยแก้ไขตามข้อคิดเห็นและเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย
๔.๒.๒ พิจารณา ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย กองทุนพนักงาน
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทรศิริพงษ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่มหาวิทยาลัย
เห็ น ควรให้ มี ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง ว่ า ด้ ว ย กองทุ น พนั ก งาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องของจานวนและวิธีการได้มาของกรรมการที่มาจากผู้แทน
พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย คณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย และการก าหนดให้ มี
ผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย จึงเห็นควรให้ มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้เกิดความ
เหมาะสมและความคล่องตัวในการดาเนินการ โดยร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย
กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการยกร่างกฎหมาย ข้อบังคับและ
ระเบี ย บของมหาวิท ยาลั ย ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่ อ วั น ที่ ๑๐ มิ ถุ น ายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และ
คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จึ งเสนอต่อสภามหาวิทยาลั ย เพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ เห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย
กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ
๕.๑.๑ พิจารณาแต่งตั้งสภาวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการ
สภาวิชาการ รายงานว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีคาสั่งที่ ๑๔/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
กรรมการสภาวิชาการ สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อทาหน้าที่สรรหากรรมการสภาวิชาการตาม
กระบวนการสรรหากรรมการสภาวิชาการ นั้น บัดนี้คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดาเนินการสรรหากรรมการ
สภาวิชาการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๘ เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล

๑๕
ตามบัญชีรายชื่อเป็นสภาวิชาการ โดยขอให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด
การสรรหากรรมการสภาวิชาการ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๙ (๓) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย หลักเกณฑ์และ
วิธีการ การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งสภาวิชาการ ดังนี้
๑) อธิการบดี
ประธานสภาวิชาการ
๒) รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓) รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔) รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ อิงอาจ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๕) รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ จันตะนี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๖) รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๗) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๘) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๙) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ สุจริตรักษ์
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
คณะครุศาสตร์
๑๐) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์วรรณ จิตพัฒนกุล
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ เพิ่มชาติ
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
คณะวิทยาการจัดการ
๑๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ เลิศลอยปัญญาชัย กรรมการจากคณาจารย์ประจา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาราญ สุขแสวง
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและ
การแพทย์แผนไทย
๑๔) อาจารย์ ดร.นพดล อ่าดี
๑๕) อาจารย์ ดร.นาวิน คงรักษา
๑๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์
๑๗) ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง

กรรมการจากคณาจารย์ประจา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
บัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๑๖
๑๘)
๑๙)
๒๐)
๒๑)
๒๒)

อาจารย์ ดร.โอภาส หรสิทธิ์
อาจารย์ ดร.ราชศักดิ์ สุวรรณนัจศิริ
นางสาวธาราพร ไชยศรี
นางสาวสุพัตรา ขจีจิตร
นางสาวสิริพร นันยา

ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๖.๑ รายงานทางการเงิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน) ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รายงานทางการเงิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (รอบ ๖
เดือน) ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓) ว่าตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมีวงเงิน เพื่อการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ า ยตามแผนปฏิ บั ติ ก าร สามส่ ว น คื อ ส่ ว นแรก มหาวิ ท ยาลั ย ได้ รั บ งบประมาณแผ่ น ดิ น จ านวน
๓๒๗,๐๓๗,๔๐๐.๐๐ บาท ส่วนที่สองเงินนอกงบประมาณหรือเงินรายได้ (ปกติ) จานวน ๗๑,๘๘๐,๑๐๐.๐๐ บาท
ส่วนที่สาม เงินนอกงบประมาณหรือเงินรายได้ (พิเศษ) จานวน ๒๙,๒๓๗,๕๒๐.๐๐ บาท โดยส่วนที่สองและส่วน
ที่สาม คานวณจากร้อยละ ๘๐ ของเงินประมาณการรายรับ รวมสามส่วน มหาวิทยาลัยมีวงเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จานวน ๔๒๘,๑๕๕,๐๒๐.๐๐ บาท (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้มีการอภิปราย แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ สรุปเป็น
ประเด็นได้ ดังนี้
๑) เงินรายได้ (ปกติ) และเงินรายได้ (พิเศษ) ที่มีรายได้ต่ากว่าประมาณการมีผลอย่างไร
ได้รับคาชี้แจงว่า ระยะสั้นอาจต้องมีการขออนุมัติเงินรายได้สะสม เพื่อให้ภารกิจที่ตั้งไว้สามารถดาเนินการได้
แต่ในระยะยาวต้องมีการสร้างรายได้จากส่วนอื่น นอกเหนือจากค่าลงทะเบียนที่มีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจน
เช่น เงินรายได้จากงานวิจัย โครงการ Credit Bank และจากงานบริการวิชาการ ซึ่งในอนาคตหากการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า มหาวิทยาลัยควรนาข้อมูลรายได้ดังกล่าวรายงานสภามหาวิทยาลัย
๒) รายรั บ จริ งระดับ บัณฑิตศึกษา ที่ต่ากว่าประมาณการค่อนข้างมาก ได้รับคาชี้แจงว่า
เนื่องความต้องการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของบุคลากรทางการศึกษาลดน้อยลง ทาให้มีการปิดหลาย
หลักสูตร และได้รับข้อเสนอแนะว่า (๑) ในระยะสั้นควรมีการปรับปรุงด้านการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมาย
สนใจเข้ามาเรียน (๒) ในระยะกลาง หรือระยะยาว ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรในสองลักษณะ คือ ประการแรก
ควรปรั บ หลั ก สู ต รให้ มี ลั ก ษณะเป็ น Competency-Based Curriculum และประการที่ ส อง คื อ ปรั บ ปรุ ง
หลักสูตรให้เชื่อมโยงหรือตอบสนอง กับการวิจัยที่อาจารย์ทา กล่าวอีกนัยหนึ่ง เป็นการ Alignment หลักสูตร
กับ Strategic Research Mapping ที่ได้อภิปรายในตอนต้นของการประชุม ลักษณะการเรียนการสอนก็อาจ

๑๗
เป็น Research Based การ Alignment นี้ ถ้าทาได้ ก็จะกลายเป็น Spring Board สาคัญให้กับการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยได้อีกด้วย ทั้งนี้ การจะดาเนินการได้ อาจต้องมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย
๓) หลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีผู้สนใจศึกษาค่อนข้างน้อย จึงควร
พัฒนาหลักสูตรไปในแนวทางวิทยาศาสตร์เพื่อการสอน และวิทยาศาสตร์เพื่อการประกอบการ
๔) ควรมีการจัดอบรมเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการภาครัฐ กฎหมายมหาชน เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยมีการเปิดสอนสาขานิติศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ น่าจะมีผู้ที่สนใจต้องการมาอบรมจานวนมาก
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
๗.๑ พิจารณาดาเนินการกรณีคณาจารย์มีหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข ชี้แจงรายละเอียดว่า เนื่องจากงานกิจการสภามหาวิทยาลัย ได้รับ
หนังสือเรียน นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน จากอาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด
จานวนหนึ่ง และได้นาเรียนนายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งที่ผ่านมา นายกสภามหาวิทยาลัยมิ ได้นิ่งนอนใจ ได้มี
การดาเนิ น การมอบให้ มหาวิท ยาลั ย ดาเนิ น การ หรือ ให้ ดาเนิน การตรวจสอบ โดยแจ้งสภามหาวิ ท ยาลั ย
บางฉบับมอบเลขานุการให้ชี้แจงกรณีที่ได้มีการดาเนินการแล้ว บางฉบับก็นาเข้าสู่การประชุม และมีการมอบให้
ดาเนินการต่อไป กรณีการนาเข้าสู่ การประชุม นายกสภามหาวิทยาลัย สามารถนาเข้าเป็นระเบียบวาระ
การประชุมได้ แต่ก็จะเป็นภาระของท่านนายกสภามหาวิทยาลัยที่จะต้องทาเป็นวาระการประชุม โดยมีการระบุ
ความเป็นมา และประเด็นพิจารณา (ซึ่งตามข้อบังคับ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ มิได้
ระบุให้อาจารย์เป็นบุคคลที่มีสิทธินาเสนอเรื่องเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมได้) จึงขอหารือที่ประชุมเพื่อมีมติ
ให้ เ ป็ น แนวปฏิ บั ติ กรณี ที่ ไ ด้ รั บ หนั ง สื อ จากอาจารย์ เรี ย นนายกสภามหาวิ ท ยาลั ย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยทุกท่าน ว่า ควรดาเนินการอย่างไร ให้มีความชัดเจนต่อไป
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อคิดเห็นและเสนอแนะ สรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้
๑) ข้อบังคับว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย ระบุผู้มีสิทธินาเสนอเรื่องเข้าสู่ระเบียบ
วาระการประชุมว่าประกอบด้วยใครบ้าง ดังนั้น โดยหลักการการนาเรื่องเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ไม่ได้
หมายถึง จะเข้ามาทั้งฉบับและวินิจฉัย เพราะสภามหาวิทยาลัยต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริง ตามพยานหลักฐาน
ข้อดุลยพินิจการพิจ ารณาทั้ งหลายจึ งต้องมีพยานหลั กฐานเพียงพอที่คณะกรรมการจะพิจารณาได้ ดังนั้น
เมื่อคนใดคนหนึ่งเสนอผ่านบุคคลตามข้อบังคับ ก็เป็นภาระหน้าที่ของบุคคลนั้นที่จะต้องเตรียมพยานหลักฐาน
ทั้งหมดเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา คณะกรรมการจึงจะมีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่จะพิ จารณาได้

๑๘
ดังนั้นหากเสนอผ่านนายกสภามหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัยก็อาจจะมอบให้ใครไปวิเคราะห์ เพื่อนาเข้า
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และก็ต้องผ่านเลขานุการเพื่อจัดระเบียบวาระการประชุมตามกระบวนการขั้นตอน
๒) ตามข้อบังคับว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙ “เรื่องที่จะนาเสนอ
เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ให้เลขานุการโดยความเห็นชอบของนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเรื่องที่
นาเสนอมาเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้เสนอเรื่องเข้าประชุมต้องเสนอเป็นการล่วงหน้าก่อนกาหนดการประชุม
อย่างน้อยสิบวัน หน่วยงานหรือผู้มีสิทธินาเสนอเรื่องเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ได้แก่
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัย
(๓) สภาวิชาการ
(๔) สภาคณาจารย์และข้าราชการ
(๕) คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
(๖) อธิการบดี”
จากการที่มีหนังสือจากอาจารย์ เรียน นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ทุ ก ท่ า น เห็ น ว่ า วิ ธี ที่ น ายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ปฏิ บั ติ น่ า จะเหมาะสม กล่ า วคื อ (๑) น ามาแจ้ ง ว่ า ให้ ส ภา
มหาวิทยาลัยทราบ และสั่งการ ว่าจะนาเข้าเป็นระเบียบวาระหรือไม่ ถ้าสั่งการก็นาเข้าเป็นระเบียบวาระ
พิจารณาด้วย (๒) แต่ถ้าบางเรื่องเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหาร หรือเรื่องทางกฎหมาย ก็อาจรายงานให้สภาสภา
มหาวิทยาลัย ทราบ แล้วมอบให้อธิการบดีไปดาเนินการ หรือมอบให้คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายไป
ดาเนินการ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้มีกองเลขานุการ สภามหาวิทยาลัยที่มีลักษณะเป็น Cross Function
Team ทาหน้าที่พิจารณา กลั่นกรอง และรวบรวมข้อมูลรายละเอียด หลักฐานของเรื่อง กรณีมีหนังสือถึงนายก
สภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภาหาวิทยาลัย เพื่อเสนอข้อมูลรายละเอียด และความเห็นต่อนายกสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาสั่งการ
๗.๒ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
o ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
o ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
o ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๕๓ น.

