๑
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมลิขิต ๑ โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
รายนามผู้เข้าประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
๓. ดร.กาพล วันทา
๔. ดร.คมศร วงษ์รักษา
๕. ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์
๖. นายประพันธ์ มนทการติวงศ์
๗. นายเรืองชัย เนตรปฐมพร
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัยนา แคล้วเครือ

๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม
๑๑. อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง
๑๒. อาจารย์ ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก
๑๓. อาจารย์ ดร.นาวิน คงรักษา
๑๔. อาจารย์ ดร.บุรินทร์ นรินทร์
๑๕. อาจารย์ ดร.สุดจิต หมั่นตะคุ
๑๖. อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข
๑๗. นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์
๑๘. นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
๑๙. นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
๒. อาจารย์นฤมล ชูเมือง
๓. อาจารย์สุเมธ ลิปิโรจนพงศ์
๔. อาจารย์ชนัญชิดา จันทร์ผึ้งสุข

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทาหน้าที่
แทนนายกสภามหาวิทยาลัย
อธิการบดี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
แทนประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ
กรรมการจากผู้บริหาร
กรรมการจากผู้บริหาร
กรรมการจากผู้บริหาร
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
รองอธิการบดี
นิติกร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

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

รองอธิการบดี
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๒
๕. นางรพีพรรณ คทาวัชรกุล
๖. นางสาวนันท์นภัส มีถาวร
๗. นางสาวสุภาพร ศรีสุวรรณ
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.

ผู้อานวยการกองกลาง
นักตรวจสอบภายใน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากประธาน
๑) เมื่ อ วั น จั น ทร์ ที่ ๒๐ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ ผ่ า นมาได้ มี โ อกาสไปที่ ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้
ในเมื อ งเพื่ อ ไปเยี่ ย มชมโรงเรี ย นสาธิ ต แห่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง ที่ ก าลั ง มี ก ารก่ อ สร้ า งอยู่
ซึ่งอธิการบดีเคยแจ้งในที่ประชุมว่า แบบแปลนของโรงเรี ยนสาธิต เป็นแบบแปลนที่ชนะเลิศในระดับประเทศ
เกี่ยวกับเรื่องการประหยัดพลังงาน ได้ขึ้นไปดูทุกชั้น ก็ได้เห็นประโยชน์ใช้สอยและเรื่องการประหยัดพลังงาน
ส าหรั บงบประมาณการก่ อสร้ าง อธิ การบดีเคยบอกว่าขอไว้ ที่ประมาณ ๑๒๐ ล้ านบาท แต่ถู กตั ดทอนเหลื อ
๘๐ ล้านบาท ทาให้มีปญญหาในเรื่องของความพร้อมอุปกรณ์ภายในห้องต่าง อยู่บ้าง แต่ก็เป็นที่น่ายินดีที่ได้ทราบ
จากอธิก ารบดี และประธานคณะกรรมการส่งเสริม กิจ การมหาวิทยาลัย ที่ได้ไปด้ว ยกันว่า มีผู้มีจิตศรัทธา
หลายท่านร่วมบริจาคเพิ่มเติม เนื่องจากประธานมีตาแหน่งเป็นประธานมูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงอีกตาแหน่ง
หนึ่งด้วย ก็เห็น โอกาสที่มูลนิธิจะได้ช่วยสนับสนุนงบประมาณจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือในห้อง อีกไม่กี่วันจะมี
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ จะได้นาเรื่องนี้เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาว่ามูลนิธิจะมีส่วนช่วยเรื่องอุปกรณ์
การเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตได้อย่างไร นอกจากนี้ยังได้ไปเยี่ยมชมอาคารแพทย์แผนไทย และขึ้นไปเยี่ยมชม
ทุกชั้น ได้เห็นสภาพความพร้อมของการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์กับการแพ ทย์
แผนไทย รวมทั้งมวยไทยศึกษา เห็นว่าอุปกรณ์เครื่องมือมีความพร้อม ประธานคณะกรรมการส่งเสริม กิจการ
มหาวิทยาลัยจึงได้มีข้อเสนอแนะว่า ห้องอุปกรณ์ออกกาลังกาย น่าจะเชิญชวน ให้บุคคลภายนอกเข้าใช้บริการ
ให้เพิ่มมากขึ้น เพราะเก็บค่าธรรมเนียมถูกมาก คือ บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยเก็บ ๓๐ บาท บุคคลภายใน
มหาวิทยาลัยเก็บ ๑๐ บาท เคยมีโอกาสไปเห็นกิจการฟิตเนตในกรุงเทพที่ มีคนมาใช้บริการจานวนมาก ซึ่งเป็น
เรื่องที่ดี
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๒ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากอธิการบดี
๑) อธิการบดีแจ้ งค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ
ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง ซึ่ ง การก าหนดค่ า เป้ า หมายนี้ ไ ด้ ก ระท าอย่ า งมี ก ระบวนการ
โดยคณะท างานประกั น คุ ณ ภาพได้ พิ จ ารณาก าหนดค่ า เป้ า หมายในที่ ป ระชุ ม ก่ อ น จากนั้ น ได้ น าเสนอ
คณะกรรมการบริห ารมหาวิท ยาลัย เพื่อ พิจ ารณา และคณะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลัยได้พิจารณา เป็น

๓
ที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอนาเสนอค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ การประชุม)
๒) ผลการประเมินตามคารับรองการปฏิบัติราชการ จากข้อมูลของสานักพัฒนาระบบราชการ
พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้คะแนน ก.พ.ร. ที่ ๔.๑๕ เป็นอันดับ
ที่ ๑ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง ๔๐ แห่งทั่วประเทศ
๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ๙๙๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระ
ราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดบรรพชา
จ านวน ๒๗ รู ป เมื่อวั น ที่ ๑๔ กุ มภาพัน ธ์ และในวันที่ ๑๙ กุมภาพัน ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ พระสงฆ์ทั้ งหมดจาก
ทั่วประเทศได้เดินทางไปประชุมพร้อมกันที่พุท ธมณฑล และเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประธาน
ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ ได้นาเรื่องที่เป็นมงคลมาแจ้งที่
ประชุม กล่าวคือ ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ได้มีกระแสรับสั่งผ่าน พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องค์มนตรี ผู้ดูแลงาน
ทางด้านการศึกษา ว่าให้ดูแลมหาวิทยาลัยราชภัฏ และพระองค์ท่านจะยังพระราชทานปริญญาให้แก่บัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏต่อไป ฝากมหาวิทยาลัยราชภัฏต้องทาหน้าที่ผลิตครูที่มีคุณภาพ และให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ดูแลทุกข์สุขของราษฎรที่อยู่ในภูมิภาค นอกจากพระองค์ท่านรับสั่งด้วยวาจาแล้ว ยังมีเป็นลายพระหัตถ์ด้วย และ
พลเอกดาว์พ งษ์ รัต นสุว รรณ จะขอประชุม กับ อธิก ารบดีทั้ง หมด ในวัน ที่ ๑๕ กุม ภาพัน ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
ซึ่งหลายเรื่องมหาวิทยาลัยราชภัฏ ขณะนี้กาลังดาเนินการอยู่แล้ว
๔) วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาจะจัดประชุมวิชาการ
วิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๕ ซึ่งมีนักวิจัยจากทั่วประเทศมานาเสนอผลงานทางวิชาการ ทั้งการนาเสนอ ปากเปล่า
ในห้อง และการนาเสนอรูปแบบโปสเตอร์ มีการบรรยายพิเศษ โดยผู้บริหารของการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย เรื่องการการท่องเที่ยว ๔.๐ และในตอนเย็นวันเดียวกันจะมีมหกรรมมวยไทยนานาชาติ โดยมีนักชกจาก
หลายประเทศเข้าร่วม มีการถ่ายทอดสดดาวเทียม KURU TELEVISION จึงขอเรียนเชิญท่านกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยร่วมกิจกรรม
๕) วันที่ ๓ มีน าคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึงเป็นเจ้ าภาพจัดประชุม
เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน ชื่อย่อ คือ SUN Thailand ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของมหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศ
ช่วงเริ่มต้นมีทั้งหมด ๑๖ มหาวิทยาลัย แกนนาในส่วนกลาง ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ลาดกระบัง ธนบุรี พระนครเหนือ ภาคเหนือ ได้แก่
มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ มหาวิทยาลั ยแม้โจ้ มหาวิทยาลัยนเรศวร ภาคอีสาน ได้แก่ มหาวิท ยาลัย ขอนแก่น
มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีสุร นารี ภาคใต้ ได้แ ก่ มหาวิท ยาลัย สงขลานคริ น ทร์ ส่ว นมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ
ช่วงเริ่มต้น ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ลงนามความร่วมมือเป็นเครือข่าย ตอนนี้มีเพิ่มเข้ามา
ล่าสุด คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี การประชุมครั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้รับเกียรติ
เป็นเจ้าภาพ เพราะมหาวิทยาลัยหลายแห่งต่างมีความพร้อมและประสงค์ที่จะเป็นเจ้าภาพเช่นกัน

๔
ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อคิดเห็นโดยสรุปว่า ควรมีการประชาสัมพันธ์ผลสาเร็จเรื่อง ก.พ.ร. ทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย ภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ ระดับคณะ และระดับสาขาเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจ
กับความสาเร็จอันเป็นผลจากความร่วมมือกันและร่วมรักษาระดับความสาเร็จนี้ต่อไป และกับนักศึกษาเพื่อให้เกิด
ความภาคภูมิใจในสถาบัน ในส่วนภายนอกมหาวิทยาลัยควรประชาสั มพันธ์มิใช่แค่ในจังหวัดราชบุรี กล่ าวคือ
อาจประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีโทรทัศน์ เป็นอักษรตัววิ่ง เพื่อประชาสัมพันธ์ในวงกว้างระดับประเทศรวมทั้งอาจ
จัดทาเป็นวารสารส่งไปตามสถานศึกษา ทั้งที่มีศิษย์เก่าหรือที่ไม่มีศิษย์เก่าก็ได้
๑.๓ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากกรรมการ
๑) อาจารย์ ดร.นาวิน คงรักษา แจ้งว่า ได้เข้าร่วมฟญงการสอนแบบ Work – based Education
Program ของสถาบันปญญญาภิวัฒน์ ทาให้ทราบว่า สถาบันปญญญาภิวัฒน์ ประกอบด้วย ๙ คณะ ๒๗ หลักสูตร
ที่น่าสนใจ คือ เป็นสถาบันที่เน้นการเรียนการสอนแบบ Work – based ซึ่งมีทั้ง Work – based Teaching,
Work – based Learning และ Work – based Researching ซึ่งได้มีการจดลิขสิทธิ์แล้ว
ที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่ง ที่ถือว่าเป็น Best Practice คือ การแนะแนวเข้าศึกษาสาขาอุตสาหกรรม
การเกษตร ที่แนะแนวโดยการให้นักเรียนที่สนใจมาเข้าค่ายในฟาร์มด้านการเกษตร นักเรียนคนใดทนไม่ได้ หรือ
ค้นพบว่าไม่ชอบก็จะลาออกไปก่อน ส่วนที่เหลืออยู่จะเป็นผู้ที่สนใจที่จะเรียนด้านนี้จริง
ที่ประชุมรับทราบ และได้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยร่วมอภิปราย สรุปเป็นข้อ ได้ ดังนี้
(๑) มหาวิทยาลัยน่าจะประชุมคณาจารย์เพื่อระดมความคิดเห็นว่า จะปรับการเรียนการสอน
อย่างไร เช่น การให้มีหลักประกันการมีงานทา โดยให้ผู้ใช้บัณฑิตมานาเสนอความต้องการ ที่สามารถทาได้ คือทา
MOU กั บ สถานประกอบการที่มี ความโดดเด่น ซึ่ง อธิ การบดีก ล่ า วเสริ มว่ า มี โ ครงการที่ มหาวิ ทยาลั ย
ได้ดาเนินการแล้ว ได้แก่ โครงการผลิตนักศึกษาด้านการตลาดค้าปลีกที่เป็นความร่วมมือกับบริษัท CP ALL จากัด
(๒) สร้างความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรม หอการค้า เพื่อส่งนักศึกษาฝึกงานให้ไปเรียนรู้
ฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการที่มีความต้องการ เพื่อให้ทางานได้จริงเมื่อสาเร็จการศึกษา
(๓) ควรเน้นการมีคุณลักษณะบัณฑิต สู้งาน เพราะเป็นสิ่งที่สถานประกอบการต้องการ
(๔) อาจมีการทาวิจัยสถาบันว่าคนที่มีลักษณะสู้งานนั้นพฤติกรรมเป็นอย่างไร การเรียนเป็น
อย่างไร ลักษณะพื้นฐานด้านครอบครัวและด้านอื่น เป็นอย่างไร
๒) นายเรืองชัย เนตรปฐมพร ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มีเรื่องแจ้ง ดังนี้
(๑) คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้จัดให้มีโครงการอบรมเตรียมความพร้อม
ให้กับนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อรองรับการสอบบรรจุครูผู้ช่วยที่
จะมีขึ้น
นอกจากนี้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยยังมีโครงการต่อยอดโครงการอบรม
เตรียมความพร้อมที่ได้จัดทาไปแล้ว ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยจะมีการเชิญนักศึกษาที่ผ่านการอบรมและสอบ

๕
บรรจุได้กลับมายังมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกิจกรรมการสร้างความรักความภาคภูมิใจในสถาบัน โดยคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนค่าพาหนะ ค่าที่พัก และการจัดงานดังกล่าว
(๒) คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้มีมติให้การสนับสนุนงบประมาณจานวน
ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท กั บ โครงการพัฒ นาห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทางภาษาของศู น ย์ ภ าษาของมหาวิ ท ยาลั ย
โดยเป็ น งบประมาณเพิ่ม เติ ม จากงบประมาณที่ นายเสฎฐนัน ท์ อัง กูร ภาสวิช ญ์ กรรมการส่ ง เสริ มกิ จการ
มหาวิทยาลัยที่จะไประดมการสนับสนุนจากองค์กรภายนอก จานวนประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ – ๘๐๐,๐๐๐ บาท
ซึ่งหากดาเนินการเสร็จสิ้น จะสามารถให้บริการการเรียนรู้ด้านภาษาทั้งกับบุคคลภายในและประชาชนทั่วไปด้วย
(๓) คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้มีการจัดหางบประมาณ เพื่ อสนับสนุนการ
พัฒนาห้องปฏิบัติการ และการจัดหาอุปกรณ์ต่าง ให้กับโรงเรียนสาธิต ซึ่งตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงปญจจุบันมีเงิน
ต้นและดอกเบี้ยรวมทั้งสิ้นมากกว่าสองล้านบาท ในการนี้อาจนาเงินส่วนหนึ่งสร้างเสาธงให้กับโรงเรียนสาธิตด้วย
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๔ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากเลขานุการ
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข เลขานุการ ขอเพิ่มระเบียบวาระที่ ๕.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจาก
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ๕.๓.๑ พิจารณาแต่งตั้งประธานคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ง
ทางวิชาการแทนตาแหน่งที่ว่าง
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่
๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
ประธานขอให้ ที่ ป ระชุ ม ตรวจสอบรายงานการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยไม่มีการแก้ไข และครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยมีการแก้ไขหน้า ๓๕ ระเบียบวาระที่ ๑.๒ ข้อความ “มีแนวโน้มว่าจะมีการใช้มาตรา ๔๕ หรือไม่” แก้ไขเป็น
“มีแนวโน้มว่าจะมีการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่”

๖
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สืบเนื่องจากการ
ประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ สภามหาวิทยาลัยมีมติจัดตั้งคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม นั้ น เนื่ องจากข้อความเกี่ยวกับสั งกัดของอาจารย์ในเอกสารแบบฟอร์ มการเสนอขอจั ดตั้งคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่จัดส่งไปยังสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับแจ้งว่าไม่ถูกต้อง ประกอบกับใน
ภายหลั งมีการเปลี่ ยนแปลงชื่อสาขา จากสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิว เตอร์และดิจิทัลคอนเทนต์ เป็นสาขาวิช า
เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย เพื่อให้การดาเนินการจัดตั้งเป็นไปอย่างถูกต้อง มหาวิทยาลัยจึงนาเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่ อ พิ จ ารณาเห็ น ชอบให้ มี ก ารแก้ ไ ขข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วในเอกสารแบบฟอร์ ม การเสนอขอจั ด ตั้ ง คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมให้ถูกต้อง เพื่อจัดส่งให้กับสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการแก้ไขข้อความเกี่ยวกับสังกัดของอาจารย์ในเอกสารแบบฟอร์ม
การเสนอขอจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่จัดส่งไปยังสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ถูกต้อง
และการเปลี่ ย นแปลงชื่อ สาขา จากสาขาวิ ช าเทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ และดิ จิทั ล คอนเทนต์ เป็น สาขาวิ ช า
เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย
๓.๒ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ชัย ฤทธิ์ ศิ ล าเดช อธิก ารบดี มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่บ้ านจอมบึ ง
สืบเนื่องหน้า ๔๐ มติที่ประชุม ระเบียบวาระที่ ๒.๓.๑ ที่มีมติให้มหาวิทยาลัยนาเรื่องการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการผ่านเลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อให้ ทราบเจตนารมณ์ของกรรมการสภามหาวิทยาลั ย ผู้ทรงคุณ วุฒิ ที่มิไ ด้
ประสงค์ที่จะทอดเวลาการปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เนิ่นนานตามที่มีผู้ตั้งข้อสังเกต
และขอแนวทางการดาเนินการเพื่อเป็นทางออกให้กับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นั้น หลังจากการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้เข้าพบเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเสนอหนังสือดังกล่าวแล้ว ซึ่งท่านเลขาธิการเข้าใจดีว่า กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิทาหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนด และแจ้งว่าจะนาเรื่องดังกล่าวเสนอรัฐมนตรีว่ากา ร
กระทรวงศึกษาธิการต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ

๗
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วง
๔.๑ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วงจากสภาวิชาการ
๔.๑.๑ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชี้แจง
รายละเอียดว่า ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีนักศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน ๑๙ คน
ซึ่งคณะกรรมการประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และผ่าน
ความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงเสนอให้
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมและ
เอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติ ที่ประชุม อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึก ษาระดับปริญญาตรี จานวน
๑๙ คน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
๔.๑.๒ พิจารณาการปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ณฐพรภั ทร์ อิ นทร์ ศิ ริ พงษ์ รองอธิ การบดี ชี้ แจงรายละเอี ยดว่ า
ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ จะต้องปรับปรุงหลักสูตรในปี
พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่เนื่องจากจานวนผู้สนใจเข้าศึกษาในสาขาวิชาเคมีน้อยกว่าแผนรับต่อเนื่องเป็นเวลาสี่ปี และ มีอัตรา
การคงอยู่ของนักศึกษาลดลงทุกปี ทางสาขาวิชาเคมีจึงมีมติในที่ประชุมเห็นควรปิดหลักสูตร โดยได้รับความ
เห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติ ที่ ป ระชุ ม อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) และ (๗) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการปิดหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยขอให้คณะกรรมการประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ดูแลให้นักศึกษาที่มีอยู่จนสาเร็จการศึกษา
๔.๑.๓ พิ จ ารณาเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
เทคโนโลยีไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)
อาจารย์ส ุเ มธ ลิป ิโ รจนพงศ์ ชี้แ จงรายละเอีย ดว่า สาขาวิช าเทคโนโลยีไ ฟฟ้า
ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๘) โดยให้ นายสุรศักดิ์ อินทร์จัน ทร์ แทน นายศุภกฤษ สุขเจริญ (ลาศึกษาต่อ) และ นายภัทรกฤต
คัช มาตย์ แทน นายสัน ติภ าพ กั ้ว พรหม เพื ่อ ให้เ ป็น ไปตามเกณฑ์ม าตรฐานหลัก สูต รระดับ ปริญ ญาตรี

๘
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติ ที่ประชุม อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๑๐.๑.๑ แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็น ชอบการเปลี่ย นแปลงอาจารย์ป ระจาหลักสูต รวิท ยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)
๔.๑.๔ พิจารณา ร่าง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย (หลั กสูตร
ใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐)
อาจารย์ ดร.นาวิน คงรักษา ชี้แจงรายละเอียดว่า หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ เกิดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาประเทศ
ของรัฐบาลในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ หลักสูตรใหม่นี้เป็นหลักสูตรใหม่ที่พัฒ นาขึ้นเพื่อให้ทันต่อ การเปลี่ยนแปลง
ของสภาพเศรษฐกิ จ สั งคม ตลอดจนความก้ าวหน้ าทางวิ ทยาการและเทคโนโลยี ต่ าง ในยุ คปญ จจุ บั น และ
เพื่อมุ่งพัฒนากาลังคนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดียให้สามารถปรับตัวได้ และสามารถนาความรู้ ไปประกอบวิชาชีพใน
สถานประกอบการ ทั้ งภาครั ฐ และภาคเอกชนได้ หลั ก สู ต รมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ มาตรฐานของส านั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี โดยได้รับความเห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการ ในการประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
กรรมการได้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ สรุปได้ ดังนี้
ความคิดเห็น
๑) เป็นหลักสูตรที่ทันสมัย
๒) การนาเสนอ เสนอได้อย่างมีขั้นตอน
ข้อเสนอแนะ
๑) ควรมีแผนประจาปี มีการประเมินแผนประจาปี และรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
๒) ควรมีการวางแผนการประชาสัมพันธ์ โดยอาจประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนตั้งแต่ขณะเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ เพื่อให้มีข้อมูลเพื่อการตัดสินใจและมีความพร้อมในการเข้าศึกษา
๓) หลักสูตรควรให้ความสาคัญกับคุณภาพบัณฑิต โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นมือ
อาชีพทางด้านนี้ คือ ทั้งมีความรู้ และทั้งเป็นคนดี มีวินัย
๔) การผลิตบัณฑิตควรผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและสามารถทางานได้
ทันทีเมื่อสาเร็จการศึกษา
๕) ควรมีห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อการประชาสัมพันธ์ที่ได้ผล และบัณฑิตได้
เรียนรู้จากอุปกรณ์ที่ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาด

๙
ทั้งนี้ อาจทา MOU ความร่วมมือกับสถานประกอบการที่มีความพร้อมด้านห้ องปฏิบัติการ
เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงาน
๖) อาจมีการสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่น เพื่อให้สามารถร่วมกันเชิญวิทยากรที่มี
ความรู้ ประสบการณ์ระดับนานาชาติมาให้ความรู้กับนักศึกษา
มติ ที่ประชุม อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๑๖ แห่ งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐)
วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากนายกสภามหาวิทยาลัย
๕.๑.๑ พิจ ารณารับเรื่องการขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ดร.ขวัญปภัสสร จานทอง ครั้งที่ ๒
นางรพีพ รรณ คทาวัช รกุล ผู้อานวยการกองกลาง ชี้แ จงรายละเอีย ดว่า อาจารย์
ดร.ขวัญปภัสสร จานทอง ข้าราชการสังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้มีบันทึก
ข้อความฉบับวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง ขอให้ทบทวนการพิจารณาผลงานทางวิชาการ (ซึ่งเป็นการขอให้
ทบทวนผลการพิจารณา ครั้งที่ ๑) และผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการมีมติไม่รับ
การพิจารณาการขอให้ ทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการของ นางขวัญปภัสสร จานทอง และสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ ได้มีมติเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทาง
วิชาการ และสานักงานสภามหาวิทยาลัยให้มีหนังสือแจ้งมติให้ อาจารย์ ดร.ขวั ญปภัสสร จานทอง ได้รับทราบ
ความละเอียดทราบแล้วนั้น
เนื่องจาก อาจารย์ ดร.ขวัญปภัสสร จานทอง ได้มีบันทึกข้อความฉบับวันที่ ๒๕ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอให้ ทบทวนการพิจารณาผลงานทางวิชาการ โดยเป็นการขอให้ทบทวนผลการพิจารณาผลงาน
ทางวิชาการ ครั้งที่ ๒ ซึ่งสามารถกระทาได้ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจาณาแต่งตั้งบุคคล
ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๑๑ ที่ระบุ
“กรณีที่ผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานทางวิชาการไมอยู่ ในเกณฑที่ ก.พ.อ. กาหนด ผู ขอกาหนดตาแหนง
ทางวิช าการอาจเสนอขอทบทวนผลการพิจารณาตอสภาสถาบัน อุดมศึก ษา และสามารถเสนอขอทบทวน
ผลการพิจ ารณาไดไมเกิน สองครั้ง โดยแสดงเหตุผ ลทางวิช าการสนับ สนุน และการขอทบทวนดัง กล าว
แตละครั้งให้ยื่นเรื่องไดภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่รับทราบมติ เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาไดรับทราบเรื่องการ
ขอทบทวนผลการพิ จารณาผลงานทางวิ ชาการแล้ วใหสงคณะกรรมการพิ จารณาต าแหนงทางวิ ชาการพิจารณา
เมื่อคณะกรรมการพิจารณาตาแหนงทางวิชาการมีความเห็นประการใด ใหเสนอตอสภาสถาบันอุดมศึกษาวินิจฉัย

๑๐
และให้คาวินิจฉัย ของสภาสถาบันอุดมศึกษาเปนที่สุด” โดยมีเหตุผลประกอบดังรายละเอียดบันทึกข้อความใน
เอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้มีการอภิปรายเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัย เกี่ย วกับ การขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิช าการตามประกาศ กพอ. ที่ระบุให้ สภา
มหาวิทยาลัยมีหน้าที่รับเรื่องและส่งให้กับคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งวิชาการพิจารณา
มติ ที่ประชุม อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๙) แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๑๑ แห่งประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารง
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ สภามหาวิทยาลัยมีมติรับ
เรื่องการขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ดร.ขวัญปภัสสร จานทอง และให้ส่งเรื่องให้กับ
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการพิจารณา
๕.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากอธิการบดี
๕.๒.๑ พิจารณาเลือกกรรมการ และแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจรรยาบรรณ
แทนตาแหน่งที่ว่าง
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข เลขานุการ ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยมี
คาสั่งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อมา ดร.สมศักดิ์
ดลประสิ ทธิ์ ผู้ ทรงคุณวุฒิ จากสภามหาวิทยาลั ย และเป็นประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ ได้ลาออกจาก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ทาให้ท่านพ้นจากการดารงตาแหน่งประธานกรรมการจรรยาบรรณ
และนายธนกฤต พงษ์ประวัติ ผู้ดูแลงานด้านกฎหมาย ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจรรยาบรรณ ได้ลาออก
จากราชการ ซึ่งมีผลให้พ้นจากการดารงตาแหน่งผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจรรยาบรรณ จึงนาเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ
๑) เลือก ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ
จรรยาบรรณแทนตาแหน่งที่ว่าง และเมื่อมีการเลือกประธานและรองประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณตาม
วิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนดแล้ว ให้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณได้ทันที โดยไม่ต้องนาเข้ามา
พิจารณาในสภามหาวิทยาลัยอีก
๒) แต่ง ตั้ง นางสาวรพินท์นิภา สุขสวัสดิ์ ผู้ดูแลงานด้านกฎหมาย เป็นผู้ช่ว ยเลขานุก าร
คณะกรรมการจรรยาบรรณแทนตาแหน่งที่ว่าง

๑๑
๕.๒.๒ พิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข เลขานุการ ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยมี
คาสั่ งที่ ๐๑/๒๕๖๐ เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลั ยและ
อธิการบดี นั้น เนื่องจากระยะเวลาในการดาเนินการเพื่อจัดทารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
ผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๙ มีค่อนข้างน้อยจนอาจทาให้ผู้ ดาเนินการจัดทารายงาน
ไม่สามารถดาเนินการได้ทัน จาเป็นต้องมีผู้มาช่วยดาเนินการจัดทารายงานดังกล่าว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง นางสาววั น เพ็ ญ รั ก สั ต ย์ เป็ น ผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก าร คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิ ท ยาลั ย มี ม ติ แ ต่ง ตั ้ง นางสาววั น เพ็ ญ รั ก สั ต ย์ เป็ น ผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก าร
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี
๕.๒.๓ พิจารณา ร่าง แผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖ –
๒๕๖๐) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ณ ฐพรภั ท ร์ อิ น ทร์ ศิ ริ พ งษ์ ชี้ แ จงรายละเอี ย ดว่ า ตามที่ สภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้อนุมัติแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ –
๒๕๖๐) ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการ
ตามแผนและได้ปรับปรุงแผนฯ ไปแล้ว ๒ ครั้ง ๑) ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ๒) ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ และเพื่อ
รองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ที่ส่งผลต่อแผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยราช
ภัฏหมู่บ้านจอมบึง ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) มหาวิทยาลัยจึงจัดทา ร่าง แผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) ฉบับปรุงปรุง ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยได้รับความ
เห็ น ชอบจากคณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ ๙
กุมภาพัน ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรีย บร้อยแล้ ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลั ยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมแยกเล่ม)
คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑) ฝากมหาวิทยาลัยให้ดูแลกลยุทธ์ที่ ๑.๒ ข้อ ๒ เรื่องจัดทาระบบและกลไกในการวางระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ที่เหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์และลักษณะนักศึกษา โดยสามารถให้
คาปรึกษาตั้งแต่กระบวนการ พัฒนาหัวข้อจนถึงการเผยแพร่ผลงานวิจัยจนสาเร็จการศึกษา
๒) ควรปรับข้อความของกลยุทธ์ที่ ๗.๓ ให้ครอบคลุมองค์กรที่ปรากฏในมาตรการของกลยุทธ์

๑๒
มติ ที่ประชุม อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑) แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติแผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ๔ ปี
(พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐
๕.๒.๔ พิจารณาการอนุมัติปริญญาให้แก่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และประกาศนียบัตร
บัณฑิต ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ชี้แจงรายละเอียดว่า ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และอาจมีนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ
ครูจะสาเร็จการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยได้กาหนดวันที่จะมีการประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณาผลการศึกษาใน
วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาและประกาศนียบัตร
บัณฑิตเป็นขั้นตอนต่อไป
อนึ่ง เนื่องจากนักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาจะต้องดาเนินการขอรับใบประกอบวิชาชีพครู
เพื่อเป็นหลักฐานในการสมัครสอบ โดยต้องใช้หลักฐานใบรายงานผลการศึกษา และใบรับรองคุณวุฒิเป็นหลักฐาน
ประกอบในการขอรั บ ภายในวั น ที่ ๒๔ มี นาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่ งห้ ว งเวลาในการประชุ มสภามหาวิ ทยาลั ย
ประจาเดือนมีนาคมในช่วงปลายเดือน เพื่ออนุมัติให้ปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิต จะไม่ทันกับช่วงเวลา
ที่ต้องจัดทาใบรับรองคุณวุฒิ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุญาตให้มีการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญา
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ถ้ามี) ที่จะสาเร็จ
การศึกษาในการประชุมสภาวิชาการ ประจาเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ โดยการออกหนังสือเวียน
มติ ที่ประชุม อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุญาตให้มี การอนุมัติปริญญาให้แก่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู โดยการออก
หนังสือเวียน
๕.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
๕.๓.๑ พิจารณาแต่งตั้งประธานคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการแทนตาแหน่งที่ว่าง
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข เลขานุการ ชี้แจงรายละเอียดว่า ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สนิท ชุนดี ประธานคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ได้ลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ผู้ ทรงคุณวุฒิ ตั้งแต่วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมีผลให้ท่านพ้นจากตาแหน่งประธาน
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการด้วย ตามความในข้อ ๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๙ ระบุ “ให้สภามหาวิทยาลัย
แต่ง ตั้ง คณะกรรมการพิจ ารณาตาแหน่ง ทางวิช าการ ประกอบด้ว ย (๑) ประธานกรรมการ ซึ่งแต่งตั้งจาก

๑๓
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ...” จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมแยกชุด)
มติที่ประชุม
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ เป็นประธาน
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการแทนตาแหน่งที่ว่าง
วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ อาจารย์ ดร.สุดจิต หมั่นตะคุ แจ้งว่า ได้ทราบข่าวว่า มหาวิทยาลัยสยามจะมาเปิดการเรียนการสอน
หลักสูตรเกี่ยวกับการบิน ณ บริเวณสนามบินเก่า ตาบลธรรมเสน อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ซึ่งอาจมี
ผลกระทบได้ทั้งในเชิงความร่วมมือและในเชิงการแข่งขัน
๖.๒ ดร.กาพล วันทา ฝากข้อคิดเห็นกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการที่อาเภอบ้านโป่งมีชื่อเสียง
ในการเป็นแหล่งอุตสาหกรรมการต่อรถยนต์ ถ้ามหาวิทยาลัยสามารถผลิตนักศึกษา สาขาทางด้านนี้ น่าจะเป็น
โอกาสที่ดี
กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ตรงกับพฤหัสบดีวันที่ ๓๐
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๑๕ น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค์
นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข
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ผู้พิมพ์
ผู้พิมพ์
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