๑
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐
วันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น ๓ อาคารอานวยการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รายนามผู้เข้าประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทาหน้าที่
แทนนายกสภามหาวิทยาลัย
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดี
๓. ดร.คมศร วงษ์รักษา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. นายประพันธ์ มนทการติวงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. นายเรืองชัย เนตรปฐมพร
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
แทนประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ กรรมการจากผู้บริหาร
๙. อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น
กรรมการจากผู้บริหาร
๑๐. อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง
กรรมการจากผู้บริหาร
๑๑. อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์
กรรมการจากผู้บริหาร
๑๒. อาจารย์ ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
๑๓. อาจารย์ ดร.นาวิน คงรักษา
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
๑๔. อาจารย์ ดร.บุรินทร์ นรินทร์
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
๑๕. อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข
รองอธิการบดี
๑๖. นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์
นิติกร
๑๗. นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๑๘. นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

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

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทรศิริพงษ์
รองอธิการบดี
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีทองประวิตร จาปาเงิน ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ
๓. พันตารวจโทพัสกร ดวงดาว
รองประธานคณะกรรมการติดตาม ฯ

๒
๔. นางเบญจวรรณ ยินดียม
๕. นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี
๖. นายพูนชัย คทาวัชรกุล
๗. อาจารย์อัชฌา สมนึก
๘. นางสาวพัชรพรรณ หทัยโชติ
๙. นางสาวจันทร์เพ็ญ รักสัตย์
๑๐. ว่าที่ร้อยตรีไพศาล จันทร์เจริญ
๑๑. นายวัฒนา อ่วมเนตร

กรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ
กรรมการและเลขานุการ กรรมการติดตาม
ตรวจสอบฯ
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
อาจารย์วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและ
การแพทย์แผนไทย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักประชาสัมพันธ์

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากประธาน
๑) พระราชดารัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสที่พระราชทานพระราชวโรกาสให้
ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ พร้อมด้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แห่ง เข้าเฝ้าฯ วันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน มีดังนี้
“ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ชนะเลิศการแข่งขันที่ได้รับรางวัลในวันนี้
ข้าพเจ้าได้ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า ๓๐ ปีแล้ ว
ทาให้รู้สึกมีความสุขและมีความผูกพันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหลายอย่างมาก ไปทุกครั้งก็มีความสุข
อยากให้ ทุ ก คนมี ก าลั ง ใจที่ จ ะท าให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ของเราเป็ น ประโยชน์ กั บ
ประชาชน เป็นประโยชน์ต่อภูมิภาค และท้องถิ่นจริง ๆ จัง ๆ ในเรื่องการดารงชีวิต ในเรื่องความรู้ทั่วไป และ
ข้อสาคัญ คือ ผลิ ตคนดี ผลิตคนดีที่เห็น ประโยชน์แก่ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และสังคม คิดว่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันที่จะเป็นประโยชน์และเป็นกลไกที่พัฒนาประเทศได้อย่างยิ่ง ถ้าหากตั้งใจ ร่วมกัน
และคุยกันมาก ๆ จะเป็นสถาบันหลักที่พัฒนาประเทศและประชาชนได้อย่างมาก ข้าพเจ้าและท่านทั้งหลาย
คงจะได้คุยกันในโอกาสอันควรต่อไป”
ที่ประชุมรับทราบ
๒) เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช

๓
อธิการบดี ได้เข้าร่วมการประชุมที่ประกอบด้วยนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั่วประเทศ เพื่อรับฟังการบรรยายพิเศษจากพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุ วรรณ องคมนตรี เกี่ยวกับแนวทาง
การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เพื่อสนองพระราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๑๐ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ในช่วงต้นพลเอกดาว์พงษ์ ได้นาพระราชดารัส ของพระเจ้าอยู่หัวมาแจ้งให้ผู้เข้าประชุม
ได้รับทราบถึงความมีพระเมตตาของพระองค์ต่อชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏ และเน้นให้เห็นถึงความสาคัญของ
สภามหาวิทยาลัยว่า การทางานของมหาวิทยาลัย ที่สาคัญคืออยู่ที่สภามหาวิทยาลัย โดยที่มหาวิทยาลัยจะได้
นานโยบายจากสภาไปปฏิบัติต่อไป
จากนั้ น พลเอกดาว์ พงษ์ ไ ด้กล่ า วถึงยุ ทธศาสตร์ของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ เพื่อการพัฒ นา
ท้ อ งถิ่ น ตามพระราโชบาย ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ซึ่ งพระเจ้ าอยู่ หั วได้ โปรดเกล้ าฯ ให้ ใช้ ชื่ อ
“ยุทธศาสตร์ใหม่” โดยทรงมีพระราชวินิจฉัยว่า
“ต้อ งวิเ คราะห์แ ละรับ ทราบปัญ หาและความต้อ งการของประชาชนในท้อ งถิ่น ด้ว ย
เมื่อตกลงแล้วให้นายุทธศาสตร์ใหม่มาพัฒนาใช้และปรับให้เหมาะสมตามสภาพและประเพณีท้องถิ่น”
แนวทางการดาเนิ นงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อสนองพระราโชบาย มีเป้าหมายที่
ต้องการบรรลุ ๒ ประการ คือ
(๑) ยกระดับคุณภาพการศึกษา
(๒) พัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ตน
(๑) องค์ประกอบเพื่อทางานให้เข้าเป้าในการยกระดับคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย
(๑.๑) ผู้บริหาร (สภามหาวิทยาลัย/อธิการบดี/รองอธิการบดี/คณบดี/ผอ.ศูนย์/สานัก)
(๑.๒) อาจารย์ผู้สอน มีองค์ความรู้วิชาที่สอน พัฒนางานวิจัยแบบ Area-Based
มีศักยภาพในการแนะนา ปลูกฝังทัศนคติที่ดีและจิตอาสาในการพัฒนาท้องถิ่นให้แก่นักศึกษา
(๑.๓) สถาบันการศึกษา
- ผลิตและพัฒนาครูให้มีประสิทธิภาพและตรงสาขาขาดแคลน
- ส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ถ่ า ยทอด และสร้ า งงานวิ จั ย ในการพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
- สร้างภาคีเครือข่ายในการถ่ายทอดองค์ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้อง
- สร้างระบบติดตามบัณฑิตจบแล้วต้องมีงานทา
(๑.๔) นักศึกษา มีความรู้ มีทัศนคติที่ดีและมีจิตอาสาในการพัฒนาประเทศ

๔
ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยควรมีการ Re-profiling โดยการ
- ทบทวนภาควิชาที่เปิดสอน
- ปรับปรุงหลักสูตร
- วางแผนพัฒนาคุณภาพอาจารย์
- วางแผนพัฒ นาสมรรถนะนัก ศึก ษาให้ ต รงกับ ความต้องการของท้อ งถิ่ น
(คุณภาพบัณฑิตที่จบไปทางาน คือ แรงสะท้อนในการสร้าง Profile ให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ)
(๒) องค์ประกอบเพื่อทางานให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย ๔ ส่วน คือ
(๒.๑) ผู้บริหาร ต้องประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่และ
บูรณาการความร่วมมือให้เกิดผลลัพธ์เป็นรูปธรรม
(๒.๒) อาจารย์ผู้สอน ต้องมีศักยภาพในการสร้างทัศนคติที่ดีแก่นักศึกษา และจิตอาสาด้วย
(๒.๓) สถาบันการศึกษา ต้องมีส่วนในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งอาจจะใช้วิธีแบบ AreaBased, Problem-Based หรือ Agenda-Based แล้วแต่ความเหมาะสม
(๒.๔) นักศึกษา
- มีความรู้ มีทัศนคติที่ดีและมีจิตอาสาในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
- มีสมรรถนะที่ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนในท้องถิ่น
ในประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น พลเอกดาว์พงษ์ ขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏดาเนินการ ดังนี้
(๑) บริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารท้ อ งถิ่ น ไม่ ใ ห้ ค วามรั บ ผิ ด ชอบทั บ ซ้ อ นระหว่ า ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏด้วยกันเอง
(๒) แต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏต้องรู้จักพื้นที่บริการของตนเองเป็นอย่างดี
ข้อสังเกตของพลเอกดาว์พงษ์ เกี่ยวกับวิธีการทางานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พบว่ามี ๔ รูปแบบ คือ ๑. (แนวทาง) Bottom Up ๒. (แนวทาง) Top Down ๓. (อาศัย)
Relationship ๔. (เป็น) Sources of Fund
และนอกจากนี้ยังพบว่าหน่วยงานต่าง ๆ มักจะไม่ค่อยพูดถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ที่ลงไปช่วยพื้นที่
อธิการบดีให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า สิ่งที่ประธานแจ้งเริ่มมีความเป็นรูปธรรมแล้ว คือ ได้มีการแปรญัตติ
งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวนสองร้อยล้านบาท ให้มหาวิทยาลั ย ราชภัฏดาเนินการในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ใน ๒ ยุ ทธศาสตร์ คือ การพัฒนาท้องถิ่น จานวนหนึ่งร้อยล้ านบาท และ การพัฒนาครูจานวน
หนึ่งร้อยล้านบาท ในยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น กาหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเสนอโครงการพัฒนา
หมู่บ้านในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งรับผิดชอบมหาวิทยาลัยละ ๕ หมู่บ้าน โดยต้องไปศึกษาว่าหมู่บ้านมี
ปัญหาเรื่องอะไร

๕
นอกจากนี้ จากการได้พบกับผู้ว่าราชการจังหวัด ทาให้ทราบว่า ทางจังหวัดก็ได้รับนโยบายนี้มาเช่นกัน
ซึ่งจะมีผลทาให้นักวิชาการ (จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ) เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นกับทางจังหวัด
ที่ประชุมรับทราบ
๓) สรุปผลการดาเนินงานโครงการวิ่งชมสวนมวลไม้ในวรรณคดี : เขาประทับช้างเทรล ๒๕๖๐
(ครั้งที่ ๒๙) มีดังนี้
(๑) แข่งขันวิ่งเทรล
(๑.๑) จานวนผู้เข้าร่วมแข่งขันวิ่งเทรล ทั้งหมด จานวน ๓,๘๘๐ คน
(๑.๒) รายรับ – รายจ่าย มีดังนี้
รายรับ จานวน ๔,๙๑๖,๐๗๐ บาท
รายจ่าย จานวน ๓,๒๒๙,๒๐๐ บาท
คงเหลือ จานวน ๑,๖๘๖,๘๗๐ บาท
(๒) แข่งขันจักรยาน
(๒.๑) จานวนผู้เข้าร่วมแข่งขันจักรยาน ทั้งหมด จานวน ๑,๒๓๔ คน
(๒.๒) รายรับ – รายจ่าย มีดังนี้
รายรับ จานวน ๖๕๗,๑๗๐ บาท
รายจ่าย จานวน ๖๒๕,๖๐๐ บาท
คงเหลือ จานวน ๓๑,๕๗๐ บาท
(๓) หน่วยงานที่ร่วมจัดงานและให้การสนับสนุน มีจานวน ๔๘ หน่วยงาน
ได้นาเงินคงเหลือทั้งหมดจากโครงการวิ่งเทรลและปั่นจักรยานดังกล่าว จานวน ๑,๗๑๘,๔๔๐ บาท
จัดสรรให้กับหน่วยงาน (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกชุด)
ที่ประชุมรับทราบ
๔) ได้รับหนังสือจากอาจารย์ ดร.สุดจิต หมั่นตะคุ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงนายก
สภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน เรื่องเรียนข้อมูลให้สภามหาวิทยาลัย พิจารณา ซึ่งได้
พิจารณาแล้วเห็นควรเป็นเรื่องแจ้งให้ทราบ ความโดยสรุปว่า ดร.สุดจิต หมั่นตะคุ เห็นว่าสภามหาวิทยาลัย
ควรจะดาเนินการแจ้ง และเร่งรัดให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เสนอขอโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดของนายสนม ผิวงาม และพวก เนื่องจากได้รับหนังสือที่สานักบังคับคดี
ปกครองตอบข้อหารื อถึงนายสนม ผิ วงาม จาก ดร.ถาวร เส้ง เอียด ผู้รับมอบอานาจจากนายสนม ผิว งาม
ใจความโดยสรุป ว่า เมื่อ สภามหาวิทยาลัย ผู้ถูก ฟ้อ งคดีที่ ๑ ได้ดาเนิน การตามคาสั่งศาลแล้ว (การเสนอ

๖
ขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดของนายสนม ผิวงาม และพวก) สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาก็มีหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ และมีความเห็นสอดคล้องกันว่า เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยได้ดาเนินการตาม
หนังสือจากสานักบังคับคดีปกครอง โดยการส่งเรื่องของเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ชุดดังกล่าวไปแล้ว การที่สภามหาวิทยาลัยจะไปเร่งรัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะเป็นการดาเนินการเกิน
หน้าที่ หรือถ้าจะมีการเร่งรัด น่าจะดาเนินการโดยผู้ฟ้องคดี
ใมมีกับ๑.๒ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากอธิการบดี
๑) ข้ อมูล อาจารย์ ที่เบิ กค่าสอนเกิ นภาระงานขั้นต่า ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ และภาคเรียนที่
๒/๒๕๕๙
อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ชี้แจงรายละเอียด ข้อมูลอาจารย์ที่เบิกค่าสอนเกินภาระงาน
ขั้นต่าภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ และภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
ที่ประชุมรับทราบ
๒) ด้วยประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครบวาระการดารงตาแหน่งแล้ว และมหาวิทยาลัย
ได้ดาเนิ นการเลื อกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย
สภาคณาจารย์ และข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ เรีย บร้ อ ยแล้ ว อาศั ยอ านาจตามความในข้ อ ๙ แห่ ง ข้อบังคั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ ที่ให้นารายชื่อประธาน
สภาคณาจารย์และข้าราชการเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ขอเชิญอาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น ประธาน
คณะกรรมการเลือกตั้งฯ แจ้งรายละเอียด
อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น ประธานคณะกรรมการเลือกตั้งฯ แจ้งว่า มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการ
เลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการเรียบร้อยแล้ว ผลการเลือกตั้งปรากฏว่าผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งให้
ด ารงต าแหน่ ง ประธานสภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ ได้ แ ก่ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ ง ทองลิ่ ม
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
ที่ประชุมรับทราบ
๓) จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย
ได้เสนอแนะให้มหาวิทยาลัยจัดตั้งศูนย์การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ซึ่งมหาวิทยาลัยได้
ดาเนินการแล้ว ขอให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ ให้ข้อมูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่คณะกรรมการประเมินฯ
มีข้อเสนอแนะให้จัดตั้งศูนย์การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning นั้นตรงกับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ได้ดาเนินการแล้วตั้งแต่ภาคเรียนที่ผ่านมา คื อ มหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียน

๗
การสอนแบบ Active Learning ได้ โดยได้เชิญนายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล มาเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม และประชุมปฏิบัติการ (workshop) เรื่องนี้ให้กับ
คณาจารย์ แ ละผู้ บ ริ ห าร และเมื่ อวั น ที่ ๒๖ มิ ถุ นายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ ผ่ า นมา ได้มี ก ารจั ดตั้ ง ศูน ย์ Active
Learning เรียบร้อยแล้ว สังกัดภายใต้บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อทาหน้าที่เป็นหน่วยที่จะสร้างองค์ความรู้ บริการ
ฝึกอบรม และสร้ างสื่ อการเรี ยนรู้ เพื่อสนั บ สนุนอาจารย์ และในประชุมกรรมการบริห าร ได้มีการกาหนด
เป้ าหมายของภาคเรีย น ๑/๒๕๖๐ ไว้ว่า อาจารย์ที่บรรจุใหม่ ในช่วง ๓ ปี ล่าสุดที่ผ่ านมา จานวน ๔๑ คน
จะต้องมีความสามารถที่จะสอนแบบ Active Learning ได้ ซึ่งจะมีโครงการฝึกอบรมให้ พร้อมกันนี้จะมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ Active Learning และคณะกรรมการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ขึ้นในระดับคณะ ทุก
คณะ และภายในวั น ที่ ๔ สิ ง หาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทุก คณะจะท าบัญ ชี ร ายชื่ อ อาจารย์ที่ ส อนแบบ Active
Learning เพื่อระบุให้ชัดเจน
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๓ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากกรรมการ
ไม่มี
๑.๔ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากเลขานุการ
ไม่มี
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ประธานขอให้ ที่ ป ระชุ ม ตรวจสอบรายงานการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีการแก้ไข ดังนี้
๑) หน้า ๑๑ มีแก้ไข ดังนี้
(๑) ระเบียบวาระที่ ๑.๒ ข้อ (๔) วรรคสอง ข้อความ “หลักสูตร Digital Media” แก้ไขเป็น
“หลักสูตร Technology Digital Media”
(๒) ระเบี ย บวาระที่ ๑.๓ เรื่ อ งแจ้ ง ให้ ท ราบจากกรรมการ ข้ อ ๑) ข้ อ ความ “ประธาน
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ” แก้ไขเป็น “ประธานคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ”
๒) หน้า ๒๔ ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑ ข้อ ๑) (๓) ข้อความ “สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์ศึกษา” แก้ไขเป็น “สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา”

๘
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ พิจารณาการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของผู้อานวยการสานักและสถาบัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัย ฤทธิ์ ศิล าเดช สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่
๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ว่าด้ว ย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลงานของคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๙
เพื่อให้การบริ หารมหาวิทยาลั ยเป็ นไปอย่ างมีประสิ ทธิภาพ ครอบคลุมการประเมินผู้ บริห ารทุกระดับ และ
เพื่อการนาผลการประเมินไปใช้ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓)
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดี มีอานาจหน้าที่ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลงาน
ของผู้อานวยการสานักและสถาบัน (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๗ วรรคสี่ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง ว่าด้ว ย คณะกรรมการ
ติด ตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลงานของคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๙ สภามหาวิทยาลั ยมีมติเห็ นชอบให้
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดี มีอานาจหน้าที่ ตรวจสอบ ติดตาม และ
ประเมินผลงานของผู้อานวยการสานักและสถาบัน
๓.๒ อัตราค่าสอนเกินภาระงานสอนขั้นต่า
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข สืบเนื่องหน้า ๒๓ เรื่องอัตราค่าสอนเกินภาระงานสอนขั้นต่า ว่า
มหาวิท ยาลัย มีข้อ มูล ที่จ ะนาเสนอเพิ่ม เติม โดยขอให้ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ณ ฐพรภัท ร์ อิน ทร์ศิริพ งษ์
รองอธิการบดี ให้ข้อมูลดังกล่าว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ ให้ข้อมูลว่า การดาเนินการจ่ายค่าสอนเกิน
ภาระงานสอนขั้นต่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ศึกษาเกณฑ์จากระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้ว ยการเบิกจ่ายเงิน ค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษา และสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล่าว อัตราค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถาบันอุดมศึกษา
การสอนระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อัตราชั่วโมงละ ๔๐๐ บาท แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยใช้งบประมาณ
เงิน รายได้เพื่อดาเนิน การในเรื่อ งนี้ และเพื่อให้ส อดคล้องกับบริบ ทของมหาวิทยาลัย จึงได้กาหนดอัตรา
ค่าสอนเกินภาระงานขั้นต่า (เกิน ๑๕ คาบ) ไว้ที่คาบละ ๒๐๐ บาท
ที่ประชุมรับทราบ

๙
๓.๓ อาจารย์ ดร.นาวิน คงรักษา สืบเนื่องหน้า ๑๐ ระเบียบวาระที่ ๑.๒ โครงการนวัตกรรมการ
พัฒ นาสถาบั น การศึ ก ษาเพื่อ สร้ า งความได้ เปรี ย บเชิง การแข่ง ขั น บนเวที โ ลกว่า ได้ มี บุค ลากรจากบริ ษั ท
PAKGON มาสารวจระบบ network และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เพื่อนาไปดาเนินการพัฒนา
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วง
๔.๑ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วงจากสภาวิชาการ
๔.๑.๑ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาประจาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๙
อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชี้แจง
รายละเอียดว่า ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีนักศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จานวน ๕ คน
และระดับปริญญาตรี จานวน ๒๙ คน ซึ่งคณะกรรมการประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบแล้ว
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา (รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลั ย มีม ติ อ นุมัติใ ห้ป ริญ ญาแก่ผู ้สาเร็จ การศึก ษาระดับ ปริญ ญาโท
จานวน ๕ คน และระดับปริญญาตรี จานวน ๒๙ คน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๔.๑.๒ พิจารณาการปรับแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชี้แจง
รายละเอียดว่า ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้มีนโยบายและแผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือก ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งกาหนดหมู่เรียนไว้ ๔๔ หมู่เรียน นั้น เพื่อให้
สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน มหาวิทยาลัยได้มีการปรับแผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมีเหตุผล
ในการปรับ ดังนี้
๑) จากสถิติการเรียนของนักศึกษาที่ผ่านมาในระหว่างเรียนจะมีนักศึกษาออกกลางคัน
หมู่เรียนละประมาณ ๓-๕ คน
๒) สาขาวิชามีศักยภาพในการจัดการสอนให้ กับนักศึกษาให้ มีคุณภาพและเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน และมีจานวนอาจารย์ที่นิเทศนักศึกษาได้

๑๐
๓) มหาวิท ยาลั ย จั ด สรรงบประมาณสนับ สนุน จ้ างอาจารย์ป ระจ าทั้ งรายเดื อนและ
รายชั่วโมงเพิ่มให้
๔) มหาวิทยาลั ยสนั บสนุนเงินงบประมาณในการจัดห้ องเรี ยนและจัดหาวัสดุ อุปกรณ์
การศึกษา เพื่อจัดการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพ
และผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาการปรับแผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ภาคปกติ (รายละเอียดการปรับแผนตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติ ที่ ป ระชุ ม อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัย มีมติ เ ห็น ชอบการปรับ แผนการรับนักศึกษาภาคปกติ ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๐ ตามเสนอ
วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากอธิการบดี
๕.๑.๑ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาประธานและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข เลขานุการ ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัย
ได้มีคาสั่งที่ ๒๒/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามข้อ ๗ แห่งข้อบังคับมหาวิ ทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ กาหนดให้ “ประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีวาระการดารงตาแหน่ง
คราวละสามปี ” คณะกรรมการส่ งเสริ มกิจการมหาวิทยาลั ย จะครบวาระการดารงตาแหน่งในวันที่ ๑๕
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อ ๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ กาหนด ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง
เรียกว่า “คณะกรรมการสรรหาประธานและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ” และให้
คณะกรรมการดาเนินการสรรหาภายในระยะเวลาเก้าสิบวั นก่อนที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะครบวาระ
จึ งเสนอสภามหาวิ ทยาลั ยพิ จ ารณาแต่ งตั้ งคณะกรรมการสรรหาประธานและกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การ
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามองค์ประกอบดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
๑) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ
๒) ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคัดเลือกกันเองจานวนสองคน
เป็นกรรมการ
๓) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นกรรมการ

๑๑
๔) ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร ซึ่งคัดเลือกกันเอง
จานวนสองคน เป็นกรรมการ
๕) ผู้ แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลั ยจากคณาจารย์ประจา ซึ่งคัดเลื อกกันเอง
จานวนสองคนเป็นกรรมการ
ให้ผู้อานวยการกองกลาง เป็นเลขานุการ และให้ผู้อานวยการกองกลางเสนอชื่อบุคคล
เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้อีก ๑ คน
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ข้อ ๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาประธานและ
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามองค์ประกอบ ดังนี้
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดี
ประธานกรรมการ
๒) ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์
ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๓) นายประพันธ์ มนทการติวงศ์
ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร
กรรมการ
๖) อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น
ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร
กรรมการ
๗) อาจารย์ ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก
ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจา
กรรมการ
๘) อาจารย์ ดร.บุรินทร์ นรินทร์
ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจา
กรรมการ
๙) นางรพีพรรณ คทาวัชรกุล
ผู้อานวยการกองกลาง
เลขานุการ
๑๐) นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเลขานุการ
โดยสภามหาวิทยาลัยได้มีมติกาหนดความรู้ ความเชี่ยวชาญของกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอื่น ๆ สาหรับการสรรหาในครั้งนี้เป็นด้านบริหารธุรกิจ

๑๒
๕.๑.๒ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข เลขานุการ ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยมี
คาสั่งที่ ๓๒/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สั่ง ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป และ
ตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ กาหนดว่า “คณบดีมีวาระการ
ดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี” ซึ่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จะครบวาระการดารงตาแหน่งคณบดีในวันที่ ๒๕ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้ น อาศัยอานาจตามความในข้อ ๕ แห่ งข้อบังคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ กาหนด “ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการสรรหาคณบดี” ภายในระยะเวลาเก้าสิบวัน ก่อนที่คณบดีจะครบ
วาระ” เพื่อมีหน้าที่ดาเนินการสรรหา จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย ตามองค์ประกอบ ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เป็นประธาน
๒) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นรองประธาน
๓) ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาหรือคณาจารย์พิเศษในคณะที่มีการสรรหา ซึ่งคัดเลื อก
กันเอง จานวนหนึ่งคน
๔) ผู้แทนจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ ซึ่งคัดเลือกกันเอง จานวนหนึ่งคน
๕) บุคคลภายนอกซึ่งมีความรู้ความสามารถหรือมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของคณะที่มี
การสรรหา โดยการแต่งตั้งของสภามหาวิทยาลัย จานวนหนึ่งคน
กรณี ยังไม่มีสภาคณาจารย์และข้าราชการ ให้มหาวิทยาลัยเลือกผู้แทนคณาจารย์และ
ข้าราชการคนหนึ่งเป็นกรรมการ
ให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีเลือกกรรมการคนหนึ่ง เป็นเลขานุการ
การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่ง ให้ดาเนินการภายในระยะเวลาเก้าสิบวัน
ก่อนที่จะครบวาระหรือหลังจากคณบดีพ้นจากตาแหน่งภายในสามสิบวัน แล้วแต่กรณี
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหาคณบดี บั ณ ฑิ ต
วิ ท ยาลั ย โดยมี อ งค์ ป ระกอบ ดั ง นี้
๑) ดร.คมศร วงษ์รักษา
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์
อธิการบดี หรือ รองอธิการบดี
ที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการ
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติคม คาวีรัตน์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาหรือ

๑๓

๔)

๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อศักดิ์ ซอแก้ว

๖) นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง

คณาจารย์พิเศษในคณะที่มี
การสรรหาซึ่งคัดเลือกกันเอง
จานวนหนึ่งคน
ผู้แทนจากสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการซึ่งคัดเลือกกันเอง
จานวนหนึ่งคน
บุคคลภายนอก ซึ่งมีความรู้
ความสามารถหรือมี
ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของคณะ
ที่มีการสรรหา โดยแต่งตั้งของสภา
มหาวิทยาลัย จานวนหนึ่งคน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

สาหรับผู้แทนจากสภาคณาจารย์และข้าราชการซึ่งคัดเลือกกันเอง จานวนหนึ่งคนนั้น ให้สภาคณาจารย์
และข้าราชการจัดประชุมและคัดเลือกกันเอง และแจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกต่อเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เพื่อจัดทาคาสั่งแต่งตั้งเสนออุปนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป
๕.๒ เรื่ องเสนอเพื่อพิจ ารณาจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
๕.๒.๑ พิจารณาผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. ทองประวิตร จาปาเงิน ประธานคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๔ มาตรา ๔๙ กาหนดให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ซึ่งนายกสภา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการ มีอานาจหน้าที่ ตามมาตรา
๕๐ กล่าวคือ ให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลงานของมหาวิทยาลัย มีอานาจหน้าที่
ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้งบประมาณ การจัดการศึกษาการ
วิจัย ดังนี้ ๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี โดยรับฟังความคิดเห็น
อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประกอบการประเมินผลงาน และ
๒) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลั ยและของอธิการบดี พร้อม
ความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย ทุกปี และเพื่อให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
และของอธิการบดี เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

๑๔
(Good Governance) จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ หมู่บ ้า นจอมบึง ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (รายละเอี ยดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมแยกเล่ม)
ก่อนที่จะมีการลงมติ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายสรุปได้เป็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
- มหาวิทยาลัยควรนาข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปเป็นแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยควรนาข้อมูลผลการการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
โดยเฉพาะประเด็นที่ไม่บรรลุเป้าหมายไปวิเคราะห์และวางแผนแนวทางแก้ไขเพื่อพัฒนาการ
ดาเนินการ
- มหาวิทยาลัยควรมีการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงที่ทาให้งบประมาณเงินรายได้ไม่เป็นไปตาม
ประมาณการ
- การตั้งตัวชี้วัดความสาเร็จ โดยเฉพาะกับโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยควรระบุผลที่จะเกิดกับนักศึกษาให้ชัดเจน
- เป็นไปได้หรือไม่ที่จะเพิ่มนักศึกษาที่ไม่ใช่สาขาการศึกษา (สายครู) เข้าไปในโครงการครูพันธ์บึง
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๗) และมาตรา ๕๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๙ (๕) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบกรอบการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิท ยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
และเห็นชอบผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ก่อนที่จะเข้าสู่วาระการพิจารณาเลือกและแต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
ที่ประชุมได้มีการอภิปรายวิธีการพิจารณาเลื อกคณบดี วิทยาลั ยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย และ
ที่ประชุมมีมติดังนี้
๑) ก่อ นที ่จ ะมีก ารพิจ ารณาเลือ กผู ้ส มควรด ารงต าแหน่ง คณบดีว ิท ยาลัย มวยไทยศึก ษาและ
การแพทย์แ ผนไทย ให้ ผู้ได้รั บการกลั่นกรองเรียงล าดับรายชื่อตามตัวอั กษรแสดงวิสัยทัศน์คนละ ๕ นาที
โดยจะมีการ ยกป้ายเตือนก่อนหมดเวลา และป้ายแจ้งหมดเวลา จากนั้นจะเป็นการตอบคาถาม
๒) การเลือกผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดี วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยเป็นแบบลับ
โดยใช้บัตรเลือก

๑๕
๕.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์
แผนไทย
๕.๓.๑ พิจารณาเลือกและแต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีคาสั่งที่
๒๔/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ลงวันที่ ๒๕
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการสรรหาคณบดี วิ ท ยาลั ย มวยไทยศึ ก ษาและการแพทย์ แ ผนไทย
ได้ดาเนิ นการสรรหาคณบดีวิทยาลัย มวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
คณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
สรรหาคณบดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ เรียบร้อยแล้ว
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๗ วรรคสอง แห่ งข้อบังคั บมหาวิทยาลั ยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ กาหนด “ให้คณะกรรมการสรรหา
พิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดี ซึ่งผ่านการสัมภาษณ์ตามข้อ ๗ (๔) จานวนสองชื่อ พร้อมข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาทั้งหมด เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยโดยเรียงตามลาดับตัวอักษร” คณะกรรมการสรรหา
คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจึงขอเสนอรายชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดีวิทยาลัย
มวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยที่ผ่านการกลั่นกรอง โดยเรียงตามลาดับตัวอักษรพร้อมข้อมูลรายละเอียด
ที่เกี่ยวข้องต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเลือกและแต่งตั้ง ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
แยกเล่ม)
๑) อาจารย์กาธร ไพจิตต์
๒) อาจารย์ ดร.สาราญ สุขแสวง
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๙) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๘ แห่ง ข้ อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ หมู่ บ้ านจอมบึ ง ว่ าด้ ว ย คุ ณสมบั ติ
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเลือกและแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.สาราญ
สุขแสวง เป็นคณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
๕.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย
๕.๔.๑ พิจารณาขยายระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของอาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด
อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น ชี้แจงรายละเอียดว่า คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ประจามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) ได้รับหนังสือร้องทุกข์จาก อาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด ฉบับลงวันที่ ๒๕ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (เรื่องรับที่ ๑/๒๕๖๐) (ก.อ.ม.) แต่ไม่สามารถพิจารณาเรื่องร้อง
ทุ ก ข์ ดั ง กล่ า วได้ ทั น ตามก าหนดเวลา ๙๐ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ หนั ง สื อ ร้ อ งทุ ก ข์ ไ ด้ เนื่ อ งจากข้ อ มู ล และ

๑๖
พยานหลั ก ฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ งมี จ านวนมาก และต้ อ งพิ จ ารณาข้ อ มู ล หลายด้ านประกอบกั น จึ งขอให้ ส ภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุญาตให้ขยายระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ออกไปอีก ๓๐ วันนับแต่วันครบกาหนด
(วันที่ครบกาหนด ๙๐ วันคือวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐) จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุญาต
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุญาตให้ขยายระยะเวลาพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวออกไป
อีก ๓๐ วัน นับแต่วันครบกาหนด
วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช ขอเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยร่วมพิธีทาบุญตักบาตร
ถวายเป็นพระราชกุศล พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว
มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่ องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๖๕ พรรษา ในวันศุกร์ที่ ๒๘
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ลานหน้าอาคารบัณฑิตวิทยาลัย (อาคาร ๖) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ที่ประชุมรับทราบ
๒) กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ ตรงกับวันพฤหัสบดี
ที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

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

ผู้บันทึกและตรวจรายงาน
ผู้พิมพ์
ผู้พิมพ์
ผู้บันทึกและตรวจทานรายงาน

