๑
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
วันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี อาคารอานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รายนามผู้เข้าประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
๓. ดร.กาพล วันทา
๔. ดร.คมศร วงษ์รักษา
๕. ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์
๖. นายประพันธ์ มนทการติวงศ์
๗. นายพีระ พนาสุภน
๘. ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
๙. นายเรืองชัย เนตรปฐมพร
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์
๑๒. อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม
๑๔. อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง
๑๕. อาจารย์ ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก
๑๖. อาจารย์นาวิน คงรักษา
๑๗. อาจารย์บุรินทร์ นรินทร์
๑๘. อาจารย์ ดร.สุดจิต หมั่นตะคุ
๑๙. อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาพร โพคัยสวรรค์
๒๑. นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
๒๒. นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์
๒๓. นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
๒. นายพูนชัย คทาวัชรกุล

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

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

๒
๓. อาจารย์เชาวลิต สมพงษ์เจริญ
๔. อาจารย์ประภัสสร มีน้อย
๕. อาจารย์ฐิติพงษ์ เนาวรัตน์
๖. อาจารย์ณรงค์ศักดิ์ สุกแก้วมณี
๗. นางสาวปราณี สุขเกษม
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุรารัตน์ วงศ์ศิลป์
๙. อาจารย์ชัชวาล อินทรปาลิต

ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์
ประธานสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
อาจารย์ประจาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ประสานสาขาวิชาศิลปศึกษา
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากประธาน
ได้มาร่วมงาน สสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ ๓๑ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอแสดง
ความชื่นชมมหาวิทยาลัยที่งาน สสส.จอมบึงมาราธอนมีชื่อเสียงอย่างมาก และเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่พระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จมาร่วมวิ่งฮาล์ฟมาราธอนในการจัดงานครั้งนี้
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๒ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากอธิการบดี
๑) ขอขอบคุณท่านอุปนายกสภามหาวิทยาลัยที่มาร่วมเป็นประธานและร่วมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ผู้ใหญ่ให้ความชื่นชมการทางานของมหาวิทยาลัยและการจัดการแข่งขัน
มาราธอนครั้งนี้ ซึ่งมีนักวิ่งมากที่สุด นักวิ่งมาราธอนมี จานวน ๓,๒๐๐ คน ประเภทอื่น ๆ มีประมาณประเภทละ
สองพันคน รวมทั้งหมด ๔ ประเภท มีนักวิ่งประมาณหนึ่งหมื่นคน ทางจังหวัดให้ความชื่นชม เพราะการจัดงานทาให้
เศรษฐกิจสะพัด ทั้งการท่องเที่ยว ที่พัก อาหาร ถือว่าเป็นโครงการที่ส่งผลกระทบทางบวกให้กับพื้นที่ และ
ที่สาคัญการจัดการแข่งขัน สสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ ๓๑ ได้รับการรับรองจากสมาคมกรีฑานานาชาติ ว่ามี
มาตรฐานระดับสากล
๒) วันที่ ๒๒ – ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้เป็นเจ้าภาพ
จัดงานกีฬา พ.จ.น.ก.บุคลากรสัมพันธ์ ครั้งที่ ๓๗ โดยมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏหมู่ บ้ านจอมบึ ง มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม และมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ กาญจนบุ รี เ ข้ า ร่ ว มงาน
การจัดการแข่งขันเสร็จสิ้นไปด้วยดี
๓) มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏหมู่ บ้ านจอมบึ งจะเป็ นเจ้ าภาพจั ด การแข่ งขั นกี ฬาและทั กษะวิ ชาการ
พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ “ราชพฤกษ์เกมส์” ครั้งที่ ๓๘ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอเรียนเชิญ
ท่านผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

๓
๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กาลังดาเนินโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว สัปดาห์ที่ผ่านมา
ได้จัดอบรม เรื่อง มหาวิทยาลัยสีเขียวและเชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหิดล และเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิ ทยาลั ย ได้ รั บ หนั งสื อ จากกรมพัฒ นาพลั ง งานทดแทนและอนุรั กษ์ พลั งงาน ได้ จัด สรร
งบประมาณส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศทดแทนของเก่าในอาคารทั้งหมดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
และเรื่องนี้จะสอดรับกับโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว ซึ่งจะเน้นเรื่องการประหยัดพลังงาน
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๓ เรื่องแจ้งให้ทราบจากกรรมการ
๑) นายเรืองชัย เนตรปฐมพร แจ้งว่าคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยยังไม่ได้สรุป
งานประเพณีปีนเขาเข้าถ้าจอมพล ครั้งที่ ๗ และมีกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจะลาออกจากการดารง
ตาแหน่งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ที่ประชุมรับทราบ
๒) อาจารย์ ดร.สุดจิต หมั่นตะคุ ขอบันทึกเสียงการประชุมตั้งแต่ระเบียบวาระที่ ๒ เนื่องจากการ
ประชุม ๒ ครั้งที่ผ่านมา ไม่ได้รับรายงานการประชุมล่วงหน้า จึงขอบันทึกเสียงเอาไว้ฟังก่อนการประชุมครั้งต่อไป
ประธานที่ประชุมอนุญาตให้มีการบันทึกเสียงตามเสนอ
๑.๔ เรื่องแจ้งให้ทราบจากเลขานุการ
๑) ขอถอนระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจา
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)
๒) ขอเพิ่มระเบียบวาระที่ ๕.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากอธิการบดี ดังนี้
(๑) ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๑ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ
(๒) ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๒ พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ตามแนวถนนหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ที่ประชุมรับทราบ และอนุมัติตามเสนอ
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ประธานขอให้ ที่ป ระชุมตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อรับรองรายงานการประชุม

๔
มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยไม่มีการแก้ไข
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ รายงานการติดตามการดาเนินการของโครงการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า คณะกรรมการจัดหา
รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยได้จัดประชุม ครั้งที่ ๑ (๒๑)/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยได้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายในที่ได้พิจารณา ร่าง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง การจ่ายเงินรายได้ที่ได้รับจากโครงการจัดหารายได้และ
ผลประโยชน์ และมีการสืบเนื่องเรื่องกรอบแนวคิดในการจัดทาโครงการธุรกิจจาลองของคณะวิทยาการจัดการ
ที่ประชุมรับทราบ
๓.๒ รายงานกระบวนการพิจารณาคดีปกครอง ศาลปกครองกลาง หมายเลขคดีดาที่ บ.๑๖๖/๒๕๕๗
อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มอบอานาจการดาเนิน
คดีปกครอง ศาลปกครองกลาง หมายเลขคดีดาที่ บ.๑๖๖/๒๕๕๗ คดีระหว่าง นายสนม ผิวงาม ผู้ฟ้องคดี กับ
สภามหาวิทยาลัยกับพวกรวม ๕ คน ผู้ถูกฟ้องคดี ได้ให้อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น เป็นผู้รับมอบอานาจจาก
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นั้น ปัจ จุบัน คดีดังกล่าวอยู่ร ะหว่างการแสวงหาข้อเท็จจริงของศาลปกครองกลาง และ
อยู่ระหว่างการชี้ขาดคาร้องอุทธรณ์คาสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
ต่อมาในวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ศาลปกครองกลางได้มีหมายแจ้งกาหนดนัดฟังคาสั่ง
ศาลปกครองสูงสุด ชี้ขาดคาร้องอุทธรณ์คาสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น ผู้รับมอบอานาจจึงได้มอบอานาจช่วงให้นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์ ตาแหน่งนิติกร
ปฏิบัติการ ไปฟังคาสั่งศาลปกครองสูงสุดในคดีดังกล่าวแทน
ผู้ รั บ มอบอ านาจจึ ง ขอรายงานกระบวนการพิ จ ารณาคดี ป กครองว่ า ศาลปกครองสู ง สุ ด
มีคาสั่งว่า การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคาสั่งให้ทุเลาการบังคับตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุม ครั้งที่
๖/๒๕๕๗ เมื่อวัน ที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เฉพาะส่ว นที่ให้ การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลั ย
ผู้ทรงคุณวุฒิชุดของผู้ฟ้องคดี ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย โดยให้ชะลอการนารายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดของผู้ฟ้องคดีขึ้ นทูลเกล้าฯ
เพื่อ ทรงพระกรุณ าโปรดเกล้า ฯ แต่ง ตั้ง ไว้ก่อ น และให้ทุเ ลาผลของมติใ นการประชุม ครั้ง ที่ ๖/๒๕๕๗
ในการดาเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อบังคับใหม่ โดยให้ชะลอการนารายชื่อ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ขึ้นโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งไว้ก่อน ทั้งนี้จนกว่าศาลจะมีคาพิพากษา

๕
หรือคาสั่งคาขอทุเลาการบังคับตามมติดังกล่าวในส่วนอื่นให้ยก นั้น ศาลปกครองสูงสูดเห็นพ้องด้วยบางส่วน
ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคาสั่งแก้คาสั่งของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ทุเลาการบังคับตามมติของ
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เฉพาะส่ว นที่ให้
การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดของผู้ฟ้องคดี ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่
๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไม่ชอบด้วยกฎหมายไว้ก่อน และให้ทุเลาการบังคับตามผลของมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ในการดาเนินการสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อบังคับใหม่ โดยให้ชะลอการนารายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ชุดใหม่ขึ้นโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งไว้ ก่อน ทั้งนี้จนกว่าคดีจะถึงที่สุ ดคาขอทุเลาการบังคับอื่นนอกจากนี้ ให้ยก
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุม เห็นว่าคาสั่งศาลปกครองสูงสุด ในคดีปกครอง หมายเลขคดีดาที่ บ.๑๖๖/๒๕๕๗
มีรายละเอียดที่ต้องศึกษา เพื่อให้เกิดความชัดเจนและปฏิบัติตามได้ถูกต้อง ควรมีการตั้งคณะทางานเพื่อศึกษา
คาสั่งดังกล่าว รวมทั้งอาจสอบถามจากผู้เกี่ยวข้อง แล้วนาผลการศึกษามาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
โดยเร็ว อย่างช้าในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป
มติที่ประชุม อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติให้แต่งตั้ง คณะทางานเพื่อศึกษาคาสั่งศาลปกครองสูงสุดในคดี
ปกครอง หมายเลขคดีดาที่ บ.๑๖๖/๒๕๕๗ ประกอบด้วย
๑) ดร.กาพล วันทา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธาน
๒) ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาแหน่ง
กรรมการ
๓) อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น
ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร
กรรมการ
๔) อาจารย์ ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา กรรมการ
โดยให้คณะทางานมีหน้าที่ ศึกษาคาสั่งศาลดังกล่าว ว่าต้องดาเนินการอย่างไรที่ถูกต้องตามกฎหมาย
และนามารายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป หากจะต้องจัดการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยก่อนกาหนดการประชุมปกติ ก็ให้ดาเนินการเพื่อพิจารณาเรื่องนี้เป็นการเฉพาะได้
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วง
๔.๑ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วงจากสภาวิชาการ
๔.๑.๑ พิจารณาอนุมัติปริญญา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ชี้แจงรายละเอียดว่า ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
มี นั ก ศึ ก ษาส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท จ านวน ๔ คน และระดั บ ปริ ญ ญาตรี จ านวน ๔๗ คน
ซึ่งคณะกรรมการประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้ตรวจสอบแล้วว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และ

๖
ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว
จึงเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุมและเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จานวน ๔ คน
และระดับปริญญาตรี จานวน ๔๗ คน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๔.๑.๒ พิจารณา ร่าง หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๙)
อาจารย์เชาวลิต สมพงษ์เจริญ ประธานสาขาวิช านิติศาสตร์ ชี้แจงรายละเอียดว่า
ได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านนิติศาสตร์ให้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และทักษะทางด้านกฎหมาย
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพนักกฎหมาย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และผู้อื่น สามารถดารงตน
อยู่ ในสั งคมได้อย่ างสง่างาม ตระหนั กถึงการพัฒ นาสั งคมโดยช่ว ยปกป้องพิทักษ์รักษาสิ ทธิประโยชน์ของ
ประชาชนส่วนรวม สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาใน
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้หลักสูตรมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ร ะดับ อุด มศึก ษา
แห่งชาติ ซึ่งได้รับ ความเห็น ชอบจากสภาวิช าการในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๑๕
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
แยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และ ข้อ ๑๖ แห่ งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตรระดับ
ปริ ญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิ ทยาลั ย มีม ติ เห็ นชอบหลั กสู ตรนิติ ศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชานิติ ศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑) ให้จัดการเรียนการสอนโดยเน้นเทคนิคการสอนแบบ Problem based หรือ Project based
๒) ควรให้ความสาคัญกับศิษย์เก่า เพื่อให้ศิษย์เก่ากลับมาช่วยเหลือมหาวิทยาลัย
๓) ควรเชิญผู้พิพากษา อัยการ หรือผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายมาสอนนักศึกษาด้วย
๔) ควรจัดทาข้อบังคับรองรับให้ผู้มาสอนพิเศษสามารถได้ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
รองศาสตราจารย์พิเศษ หรือศาสตราจารย์พิเศษ

๗
๔.๑.๓ พิจารณา ร่าง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
อาจารย์ประภัสสร มีน้อย ประธานสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ชี้แจงรายละเอียดว่า
ได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีแนวคิด อุดมการณ์ คุณธรรม จริยธรรมในการพัฒนาชุมชน มีความรู้
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีความสามารถในกระบวนการวางแผนและการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลง ให้มีความสามารถในการบูรณาการ
ทางานร่ ว มกับ ภาคีเครื อข่ ายการพัฒ นาได้อย่างมีป ระสิ ทธิภ าพ และเพื่อให้ ห ลั กสู ตรมีคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘
เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ข้อ ๑๖ แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลั กสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑) รายวิชาการจัดการความรู้ชุมชน ให้เปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษเป็น Community Knowledge
Management
๒) ควรเลือกรายวิชาการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตให้นักศึกษาเรียน
๔.๑.๔ พิจารณา ร่าง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
อาจารย์ ฐิ ติ พงษ์ เนาวรัตน์ อาจารย์ป ระจาสาขาวิช ารัฐ ประศาสนศาสตร์ ชี้แจง
รายละเอียดว่า ได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารและ
ปฏิบั ติงานในองค์การ รวมทั้งมีวิสัยทัศน์ จริยธรรม คุณธรรม จิตสาธารณะ และความรับผิดชอบต่อสั งคม
มีค วามสามารถในการวิจั ย ทางรั ฐ ประศาสนศาสตร์ ตลอดจนสามารถน าความรู้ จากการวิจั ย ไปปรับใช้
กับการปฏิบัติงาน และนามาประยุกต์ใช้ ในการประกอบวิชาชีพในด้านการบริหารงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้หลักสูตรมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)

๘
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ข้อ ๑๖ แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลั กสูตรระดับ
ปริ ญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิ ท ยาลั ย มี ม ติ เห็ นชอบหลั กสู ตรรั ฐประศาสนศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชา
รัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
๔.๑.๕ พิจารณา ร่าง หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (๕ ปี) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
อาจารย์ณรงคักดิ์ สุกแก้วมณี ประธานสาขาวิชาศิลปศึกษา (๕ ปี) ชี้แจงรายละเอียดว่า
ได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (๕ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ผลิตบั ณฑิตให้ มีความรู้ความสามารถในวิช าชีพครู มีทักษะกระบวนการทางศิล ปะ
มีค วามคิด สร้า งสรรค์ ให้มีทัก ษะในการวิจัย และ นาผลในการวิจัย ไปสู่ก ารพัฒ นาการเรีย นการสอน
อย่างมีคุณภาพ และเพื่อให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบต่อสังคม
สามารถทางานร่วมกับผู้ อื่น ได้ และเพื่อให้ หลักสูตรมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และข้อบังคับคุรุสภา ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ข้อ ๑๖ แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลั กสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (๕ ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
๔.๒ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วงจากคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
๔.๒.๑ พิจารณา ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย ภาระงานทาง
วิชาการของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ....
อาจารย์ ดร.วิ นั ย ชุ่ ม ชื่ น ชี้ แ จงรายละเอี ย ดว่ า ตามที่ ค ณะกรรมการข้ า ราชการ
พลเรื อนในสถาบั น อุดมศึกษาได้ ออกประกาศ ก.พ.อ. เรื่อ ง มาตรฐานภาระงานทางวิช าการของผู้ ดารง
ตาแหน่ งอาจารย์ ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลั ย
จึ ง เห็ น สมควรให้ มี การยกเลิ ก ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏหมู่ บ้ านจอมบึ ง ว่าด้ วย การก าหนดภาระงาน
ทางวิชาการของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๒
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ.ดังกล่า ว และเพื่อให้การกาหนดภาระงานของผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

๙
สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงจัดทา ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ว่าด้ ว ย ภาระงานทางวิช าการของผู้ ด ารงต าแหน่ งอาจารย์ ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. .... โดยคณะทางานได้ดาเนินการประชาพิจารณ์ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และได้ดาเนินการประชาพิจารณ์ในวันที่
๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งคณาจารย์ส่วนใหญ่มีความเห็นต้องการให้รับฟังความคิดเห็นของคณาจารย์
ทุกคน คณะทางานจึงได้ดาเนินการรับฟังความคิดเห็นจากคณาจารย์ จานวน ๔ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
และคณะทางานได้ดาเนินการปรับข้อบังคับดังกล่าวเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย
ภาระงานทางวิชาการของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
๑) ปรับข้อ ๒ เป็น “ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปี การศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป”
๒) ปรับข้อ ๕ เป็น
“ข้อ ๕ ภาระงานของผู้ดารงตาแหน่งทางวิช าการต้องมีภ าระงานทุกภารกิจรวมกัน
ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๓๕ ชั่วโมง ดังนี้
(๑) ภาระงานสอน
ไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมงต่อสัปดาห์
(๒) ภาระงานวิจัยหรือ งานวิช าการอื่น ภาระงานบริการวิช าการ ภาระงาน
ทานุบารุง ศิล ปะและวัฒ นธรรม และภาระงานอื่น ๆ ด้านใดด้า นหนึ่งหรือหลายด้านรวมกัน ไม่น้อ ยกว่า
๒๐ ชั่วโมงต่อสัปดาห์
การกาหนดภาระงานที่แตกต่างจากความในวรรคแรกต้องได้รับความเห็นชอบจาก
มหาวิทยาลัย ”
๓) ตัดข้อ ๖ และข้อ ๗ ออก
๔) ปรับข้อ ๙ เป็น
“ข้อ ๙ ภาระงานสาหรับตาแหน่งประเภทผู้บริหาร ดังนี้
(๑) ตาแหน่งอธิการบดี ให้ยกเว้นภาระงานตามข้อ ๕ และข้อ ๘

๑๐
(๒) ตาแหน่ง รองอธิก ารบดี คณบดี หัว หน้า ส่ว นราชการหรือ หน่ว ยงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ กาหนดให้มีภาระงานสอน ไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และ
ยกเว้นภาระงานตามข้อ ๘
(๓) ตาแหน่ง ผู ้ช ่ว ยอธิก ารบดี รองคณบดี รองหัว หน้า ส่ว นราชการหรือ
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ กาหนดให้มีภ าระงานสอน ไม่น้อยกว่า ๘ ชั่ว โมงต่อ
สัปดาห์ และยกเว้นภาระงานตามข้อ ๘”
๕) เพิ่มรายละเอียดในข้อ ๘ ดังนี้
“๘.๑ เพิ่ม ๘.๑.๖ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม
๘.๒ เพิ่ม ๘.๒.๖ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม
๘.๓ เพิ่ม ๘.๓.๕ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม
๘.๔ เพิ่ม ๘.๔.๔ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม”
๖) ปรับข้อ ๑๒ เป็น “ให้คณบดีกากับ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติตามภาระงานที่กาหนด
ในข้อ บัง คับ นี้โ ดยเคร่ง ครัด และรายงานให้ค ณะกรรมการบริห ารงานบุค คลประจามหาวิท ยาลัย ทราบ
ทุกปีการศึกษา และให้นาผลการปฏิบัติงานตามภาระงานที่กาหนดไปประกอบการพิจารณาการประเมินผล
การปฏิบัติงานประจาปี ”
วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย
๕.๑.๑ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญ สุ ข เลขานุการสภามหาวิทยาลั ย ขอถอนระเบียบวาระที่
๕.๑.๑ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)
มติ ที่ ประชุ ม
สภามหาวิ ท ยาลั ย มี ม ติ ใ ห้ ถ อนระเบี ย บวาระที่ ๕.๑.๑ พิ จารณาแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ตามเสนอ
๕.๑.๒ พิจารณากรอบอัตรากาลังสายสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
นางสาวปราณี สุ ขเกษม ผู้ อานวยการกองนโยบายและแผน ชี้แจงรายละเอียดว่า
สืบเนื่องจากกรอบอัตรากาลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ซึ่งกาลังจะหมดอายุ มหาวิทยาลัยจึงได้
แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนข้อมูลภาระงาน เพื่อประกอบการจัดทากรอบอัตรากาลังเพิ่มใหม่ และเชิญประชุม
เพื่อสร้ างความเข้าใจในการคิด วิ เคราะห์ ภ าระงานสนับ สนุนที่มีอยู่ใ นปัจจุบัน และแต่งตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรองกรอบอัตรากาลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ประจาปีงบประมาณ

๑๑
พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ เพื่อพิจารณากลั่นกรองภาระงานสนับสนุนของแต่ละหน่วยงานเสนอต่อมหาวิทยาลัย
และมหาวิ ท ยาลั ย ได้ พิ จ ารณาด าเนิ น การจั ด ท ากรอบอั ต ราก าลั ง สายสนั บ สนุ น ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จานวน ๒๘๐ อัตรา โดยได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติกรอบอัตรากาลังสายสนับสนุน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
แยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และ มาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติกรอบอัตรากาลังสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ โดยให้เปลี่ยนชื่อวาระเป็น ๕.๑.๒ พิจารณากรอบอัตรากาลังสายสนับสนุน
พ.ศ. ๒๕๕๙ –๒๕๖๒ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
๕.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าส่วนราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนา
๕.๒.๑ พิจารณาเลือกและแต่งตั้งผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ดร.ชลทิ ตย์ เอี่ ยมส าอางค์ ประธานคณะกรรมการสรรหาหั วหน้ าส่ วนราชการของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีคาสั่งที่ ๑๙/๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาหัวหน้าส่วนราชการสถาบันวิจัยและพัฒนา ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น บัดนี้คณะกรรมการได้
ดาเนินการสรรหาหัวหน้าส่วนราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ว่าด้วย การสรรหาผู้ อานวยการสถาบัน และส านัก พ.ศ. ๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ ว ซึ่ งข้อ ๘ แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การสรรหาผู้อานวยการสถาบัน และสานัก พ.ศ. ๒๕๕๘ ระบุในวรรคท้าย
“ให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณากลั่นกรองผู้ สมควรดารงตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งผ่านการสัมภาษณ์
ตามข้ อ ๘ (๔) จ านวนสองชื่ อ พร้ อมข้ อมู ล ที่ เกี่ ยวข้ องกั บการสรรหาทั้ งหมดเสนอต่ อสภามหาวิ ทยาลั ย
โดยเรี ย งล าดั บ ตั ว อั ก ษร ” จึ ง น าเสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณา ดั ง นี้ (รายละเอี ย ดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมแยกเล่ม)
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาพร โพคัยสวรรค์
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุรารัตน์ วงศ์ศิลป์
ทั้ง นี้ ก่ อ นที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย จะท าการเลื อ กผู้ ส มควรด ารงต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีกระบวนการ ดังนี้

๑๒
๑) ให้ผู้ได้รับการสรรหาทั้ง ๒ คน แสดงวิสัยทัศน์โดยใช้เวลาคนละ ๕ นาที และตอบ
คาถามคนละ ๒ คาถาม จากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
๒) ประธานที่ประชุมเสนอให้มีการลงคะแนนลับ โดยเลือกคนละ ๑ รายชื่อ หากไม่ประสงค์
จะลงคะแนนให้กากบาทในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนน
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๙) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การสรรหาผู้อานวยการสถาบัน
และสานัก พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติเลือก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาพร โพคัยสวรรค์ ให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
๕.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากอธิการบดี
๕.๓.๑ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ
อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีคาสั่งที่
๓๙/๒๕๕๖ แต่ งตั้ งสภาวิ ชาการ ลงวั นที่ ๑๙ ธั นวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และตามความในข้ อ ๕ แห่ งข้ อบั งคั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๘ กาหนดให้ “กรรมการสภาวิชาการ มีวาระ
อยู่ในตาแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ อีกได้” นั้น ซึ่งกรรมการสภาวิชาการชุดดังกล่าวครบวาระ
การดารงตาแหน่งเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ อาศัยอานาจตามความในข้อ ๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๘ “ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง
เรียกว่ า “คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ” จึงขอนาเสนอสภามหาวิทยาลั ยเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการสภาวิชาการ ประกอบด้วย ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกชุด)
๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง
เป็นประธาน
๒) ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร
ซึ่งคัดเลือกกันเองจานวนหนึ่งคน
กรรมการ
๓) ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
ซึ่งคัดเลือกกันเองจานวนหนึ่งคน
กรรมการ
๔) ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งคัดเลือกกันเองจานวนสองคน
กรรมการ
๕) ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
เลขานุการ
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๘
สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ ดังนี้

๑๓
๑.
๒.
๓.
๔.

นายประพันธ์ มนทการติวงศ์
ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์
ดร.คมศร วงษ์รักษา
ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์

๕. อาจารย์นาวิน คงรักษา
๖. นายพูนชัย คทาวัชรกุล
๗. นางสุพตั รา หมายเกื้อ
๘. นางสาวมาลี สุดประเสริฐ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร
ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารย์ประจา
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๕.๓.๒ พิจารณาอนุมัติเ ปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการปรับปรุงภูมิทัศ น์ตามแนว
ถนนหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
นายพูนชัย คทาวัชรกุล ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภา
มหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแนวถนนหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และ
อนุมัติให้ใช้เงินคงคลัง จานวน ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เนื่องจากการดาเนินการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ดังกล่าว พบว่ามีปัญหาเกี่ยวกั บการจ้างออกแบบและการปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ มหาวิทยาลัย ฯ จึ งขอความอนุเคราะห์สานักงานโยธาธิการและผั งเมืองจังหวัด ราชบุรี ใน
การดาเนินการสารวจ ออกแบบ กาหนดรูปแบบรายการ และประมาณราคา ตามหนังสื อที่ ศธ ๐๕๕๖/๑๔๕๗
ลงวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
และด้วยสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี ได้กาหนดแบบรูปรายละเอียด
ของโครงการ และประมาณราคากลาง ตามเอกสารโครงการก่อสร้างทางเท้าและระบบระบายน้าพร้อม
บ่ อ พัก น้ าแบบเลขที่ ยผจ.รบ ๐๐๖/๒๕๕๘ ลงวัน ที่ ๓๑ มี นาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และเพื่อ ให้ ก ารก าหนด
รายละเอียดถูกต้องและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติไว้แล้ว ในการประชุม
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
พร้อมนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้รายงานความคืบหน้าการดาเนินการโครงการดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณ ติดตาม และประเมินผลการใช้งบประมาณ ในการประชุม ครั้งที่ ๒ (๒๐)/๒๕๕๘
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และนาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแนวถนนหน้ามหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ปรับแผน) เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
ในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๔
มหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ
ปรั บปรุ งภู มิทั ศน์ ตามแนวถนนหน้ ามหาวิทยาลั ยราชภั ฏหมู่ บ้ านจอมบึ ง (ตามเอกสารประกอบการประชุ ม
แยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัย มีมติให้ มหาวิทยาลั ยทาพิจารณาและจัดทาข้อสรุปให้ ชัดเจน ว่าต้องการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอะไรบ้างตามที่ได้อนุมัติไปแล้ว แล้วจึงนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยให้พิจารณา
วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ การกาหนดระยะเวลาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ดาเนินการ ดังนี้
๑) การประชุมครั้งต่อ ๆ ไปจะปิดประชุมไม่เกินเวลา ๑๖.๓๐ น.
๒) ให้เลขานุการส่งวาระการประชุมให้ประธานพิจารณาก่อนล่วงหน้า
๓) มหาวิทยาลัยควรไปดูงานการจัดประชุมของหน่วยงานที่ใช้ระบบการประชุมแบบ paperless
เพื่อการประหยัด
๔) ควรใช้เวลาในการพิจารณากับวาระพิจารณามากกว่าวาระพิจารณาเพื่อทักท้วง
๖.๒ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ตรงกับวันจันทร์ที่
๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๒๐ น.
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