๑
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ 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. อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์
กรรมการจากผู้บริหาร
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง
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. นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์
นิติกร
๒๑. นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

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

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองประวิตร จาปาเงิน ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
๒. ดร.นวรัตน์ ประทุมตา
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

๒
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า
๔. นายพูนชัย คทาวัชรกุล
๕. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ สุจริตรักษ์

รองอธิการบดี
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
อาจารย์คณะครุศาสตร์

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากประธาน
๑) นายกสภามหาวิทยาลัยได้รับหนังสือทางไปรษณีย์ฉบับหนึ่ง เป็นข้อความแสดงความความรู้สึก
เกี่ยวกับการทางานของสภามหาวิทยาลัยว่าคนในมหาวิทยาลัยไม่ค่อยทราบเหมือนมีการปกปิดข้อมูล ซึ่งอาจจะ
เป็นกลุ่มเล็ก แต่ว่าเป็นความเข้าใจหรือมีภาพต่อการทางานของสภามหาวิทยาลัยในทางลบ ซึ่งอาจจะส่งผล
ถึงภาพพจน์ของสภามหาวิทยาลัยจึงได้ทาสารจากนายกสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
“ผมได้รับจดหมายนี้ทางไปรษณีย์ เมื่ออ่านครั้งแรกมีความรู้สึกประหลาดใจมากที่ผู้เขียนมีความเข้าใจ
ว่าผมและกรรมการสภาฯ มีการปกปิดข้อมูล ในทางตรงข้ามสภาฯ ได้ให้ความสาคัญกับ เรื่องนี้เป็นลาดับต้นๆ
โดยเฉพาะการเปิดเผยผลการประชุมของสภาฯ และเนื่องจากการรายงานผลการประชุมจะต้องมีการ รับรอง
ก่อนซึ่งจะช้าไป ๑ เดือน ทางสภาฯ จึงให้รายงานวาระและข้อสรุปเบื้องต้นเพื่อให้ประชาคมมหาวิทยาลัย และ
ผู้เกี่ยวข้องทราบก่อน
ทั้งนี้ทางสภามหาวิทยาลัยได้ให้ความสาคัญกับวาระเพื่อทราบ โดยเปลี่ยนเป็นวาระเพื่อการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยซึ่งอยากให้ทุกท่านให้ความสาคัญและติดตามวาระนี้ด้วย ยิ่งกว่านั้นผมได้ขอ
ท่านอธิการบดี และกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการเข้าเยี่ยมคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ทุกเดือนมาตลอด
๒ ปีเศษเพื่อรับฟังความคิดเห็นโดยมีผู้แทนของกรรมการบริหารด้วยเผื่อมีบางประเด็นที่ฝ่ายบริหารจะต้อง
นาไปพิจารณาซึ่งก็ได้มีการนามาปรับปรุงจริง ๆ เช่น การประชุม PLC ของคณะ การจัดภาระงานใหม่ การปรับปรุง
ระบบ IT และสิ่งอานวยความสะดวกในการจัด Active Learning การปรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
การปรับปรุงระบบวิจัยให้อาจารย์เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย ฯลฯ ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณอธิการบดี และ
กรรมการบริหารที่ได้เข้าประชุมอย่างสม่าเสมอและนาข้อมูลเหล่านี้ไปพัฒนางาน
ทั้งนี้ ยั งมีการเข้าร่ ว มประชุ ม PLC ระดับมหาวิทยาลั ยทั้ง เรื่ อง Active Learning และระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักศึกษาซึง่ ได้ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรับปรุงทั้ง ๒ เรื่องอย่างต่อเนื่อง
อย่ า งไรก็ ต ามแม้ ผ มจะมี ค วามประหลาดใจในความเข้ า ใจของผู้ เ ขี ย นแต่ ก็ ยั ง ขอขอบคุ ณ
ในความหวังดีและเป็นห่วงมหาวิทยาลัย หากมีสิ่งใดที่เห็นว่าเป็นปัญหาก็ขอให้สื่อสารมาได้ทุกทาง รวมทั้ง
มาพูดคุยกันเพื่อหาทางออกในการปรับปรุงมหาวิทยาลัยให้ดีขึ้น สาหรับผมขอปาวรณาตนเป็นส่วนหนึ่งของ

๓
ประชาคมซึ่งองค์กรของเราจะต้องฟันฝ่าวิกฤตที่เกิดขึ้นรอบด้าน พวกเราจึงต้องร่วมใจกันเพื่อขับเคลื่อนองค์ กร
ของเราให้บรรลุพันธกิจที่มีต่อนักศึกษาและชุมชนท้องถิ่นที่เรารับผิดชอบ
ตลอดเวลาที่ ไ ด้ มี โ อกาสเข้ า มารั บ งานกั บ ชาวมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง ผมรู้ สึ ก
ประทับใจกับความร่วมมือร่วมใจ และเสียสละของประชาคม ไม่ว่าจะเป็ นการช่วยกันปรับปรุงการสอน การดูแล
นักศึกษา การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น การจัดจอมบึงมาราธอน และอีกมากมายที่ไม่สามารถเอ่ยได้ครบถ้วน จึง
ขอให้พวกเรารักษาสปิริตนี้ไว้เพราะจะเป็นพื้นฐานสาคัญที่เราจะฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน ทั้งเป็นตัวอย่างและแรง
บันดาลใจให้องค์กรอื่น ๆ ที่ต้องฝ่าวิกฤตเช่นกัน”
คิดว่าคงเป็นประโยชน์ที่จะทาให้ประชาคมของมหาวิทยาลัยได้ติดตามงานของสภามหาวิทยาลัย
ซึ่งได้แจ้งว่า นายกสภามหาวิทยาลัยได้มีกิจกรรมอื่น ๆ นอกจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยด้วย
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ก่อนที่นายกสภา
จะมีสารฉบับนี้ ได้ชี้แจงแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสภามหาวิทยาลัยทางเว็บไซต์โดยสรุป ดังนี้
(๑) หลังจากที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย แล้วในแต่ละครั้งจะมีการนาข้อมูลวาระ
การประชุมขึ้นเผยแพร่ทางเว็บไซต์เพื่อแจ้งให้ทราบว่าในการประชุมครั้งนั้น ๆ มีการประชุมในเรื่องใดบ้าง
(๒) สาหรับรายงานการประชุมจะมีการเผยแพร่รายงานการประชุมครั้งที่ผ่า นมาทั้งฉบับ
ที่ได้มีการรั บรองจากที่ประชุม แล้วทางเว็บ ไซต์หลั งจากการประชุม ๑ วัน กรณีตรงกับวันหยุดราชการจะ
เผยแพร่ในวันราชการถัดไป
(๓) กาหนดการประชุมในครั้งต่อไปจะเผยแพร่ให้ทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์เช่นเดียวกัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชี้แจงว่า การประชุม
ที่ผ่านมาไม่มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ สภาคณาจารย์ฯ ทราบข่าวสารและความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัย
อยู่ตลอด
นายกสภามหาวิทยาลัยฝากอธิการบดีสองเรื่อง คือ ๑) เรื่องการสื่อสาร ทั้งด้านบวก คือ สิ่งที่
มหาวิทยาลัยกาลังดาเนินการอยู่ และได้รับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัย และทั้งที่เป็นประเด็นความไม่เข้าใจ
ต่าง ๆ มหาวิทยาลัยควรหาช่องทางสื่อสารให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยทราบ ไม่ควรให้เป็นเรื่องของบุคคล
ควรสื่อสารเรื่องที่บุคลากรควรจะรับรู้และเป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัย สาหรับการประชุม สภามหาวิทยาลัย
ต้องการให้ ทราบว่ ามีการแจ้ งทุกเดือน และในการประชุมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
น่าติดตาม คือ ต้องการให้เข้าใจว่าสภามหาวิทยาลัยได้มีการเสนอเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ จานวนมากที่คิดว่า
จะเป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัย ขอเน้นย้าว่า การสื่ อสารนี้อยากให้เป็นประโยชน์กับ ทุกคนโดยไม่ใช่ตอบ
คาถามของคนใดคนหนึ่ง และ ๒) ควรให้กรรมการบริหารพิจารณาว่า คณะกรรมการต่าง ๆ ที่ตั้งขึ้นมา ควรมีการจัดทา
รายงานการประชุมที่เป็นมาตรฐานและสามารถเข้าถึงได้
๒) ขอแสดงความยินดีกับ คุณประพันธ์ มนทการติวงศ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๔
๑.๒ เรื่องแจ้งให้ทราบจากอธิการบดี
ในวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจะทาพิธีเปิด ศูนย์เทคโนโลยี
เกษตรและนวัตกรรม หรือ เอไอซี (Agritech and Innovation Center) (AIC) จังหวัดราชบุรี ซึ่งเกิดจากการที่
มหาวิทยาลั ยราชภัฏหมู่บ้ านจอมบึ งได้ลงนามความร่วมมื อกั บ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน) เมื่อสองเดือนที่ผ่านมา ซึ่งได้คัดเลือกจากมหาวิทยาลัยหลักของจังหวัดเพื่อจัดตั้งศูนย์
และผลักดันให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
๑) พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านการเกษตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ๒) สนับสนุน ส่งเสริมเทคโนโลยี
การเกษตร การพัฒนานวัตกรรรม เครื่องจักรกลเกษตร ๓) เป็นศูนย์อบรมบ่มเพาะเกษตรกร และสนับสนุน
Smart Farmer รวมถึง Young Smart Farmer ในแต่ละจังหวัด ตลอดจนผลักดันงานเทคโนโลยี และนวัตกรรม
ผ่านการวิจัย การพัฒนา การลงทุน การแปรรูป และการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์ องค์ประกอบของศูนย์จะมี
คณะกรรมการบริหารศูนย์โดยให้อธิการบดีของสถาบันการศึกษาที่เป็นที่ตั้งเป็นประธาน เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
เป็น รองประธานกรรมการ และหน่ว ยงานหลัก ในจังหวัด ที่เกี่ย วข้อ งกับ การเกษตรมาเป็นกรรมการ คือ
พาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด และภาคเอกชน คณะทางานหลั ก อยู่ ที่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคณบดีเป็นประธานกรรมการขับเคลื่อน การเริ่มต้นการเปิดศูนย์พร้อมกัน
ทั่วประเทศในวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ โดยนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เป็ น ประธานเปิดงานโดยการ Online Conference ที่ตั้งศูนย์อยู่ที่อาคารแปรรูปอาหาร ศูนย์ AIC
จังหวัดราชบุรี มีอานาจและบทบาทหน้าที่เป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีทางการเกษตร และภูมิปัญญาทางการเกษตร
รวมถึงนวัตกรรมด้านการเกษตรของจังหวัด บริการองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่ทันสมัย และ
สร้ างสรรค์พัฒ นาความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์และการสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการเกษตร
ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตร ออกแบบ และจัดทาแผนส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี และ
นวัตกรรม เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของภาคการเกษตร กลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และ
เกษตรกร รวมถึงประสาน อานวยการ ขับเคลื่อน กากับ และติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน
ที่กาหนด พัฒนา เสริมสร้างการเชื่อมโยงความร่วมมือจากภาครั ฐ ภาคเอกชน ระดับประเทศ และระดับโลก
ในความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรในพื้นที่จังหวัด และภูมิภาค เชื่อมโยงการทางาน
กับศูนย์เครือข่าย AIC จังหวัด
การบริหารศูนย์ในขณะนี้ยังไม่มีงบประมาณ มหาวิทยาลัยได้นางบประมาณส่วนหนึ่งไปขับเคลื่อน
ก่อน ในระยะต่อไปจะมีงบประมาณการบริหารจัดการจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาให้ศูนย์ทางาน และ
อีกส่ ว นเป็ น งบประมาณจากหน่ ว ยงานในจั งหวัด ที่เ ป็นภาคี ที่เ กี่ยวข้ อ ง และจะมีการสรรหาผู้ อานวยการ
ศูนย์ AIC ซึ่งจะเป็นงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อให้มีผู้บริหารขับเคลื่อนศูนย์
ดร.คมศร วงษ์รักษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเสนอว่า ศูนย์ควรมีการทาวิจัยที่เป็น
Action Research ควบคู่ไปกับการดาเนินการด้วย จะได้มีรายงานเป็นรูปเอกสารหลักฐานที่สามารถเผยแพร่ได้

๕
โดยอาจเป็นงานวิจัยเชิงประเมินตามเป้าหมายการดาเนินการที่ตั้งไว้ คือ ถ้าทาควบคู่กันก็จะมีมาตรฐานในการ
ได้ข้อมูล
นายกสภามหาวิทยาลัยให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า เรื่องการวิจัยด้านการเกษตร จะทาให้นวัตกรรม
ได้ผลดี ตัวอย่าง เช่น เรื่องเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดสารพิษ ทุกวันนี้เรายังไม่มีข้อมูล ว่าผลิตผลมีความ
ปลอดภัยหรือปลอดสารพิษหรือไม่ อย่างไร ถ้าเราสามารถวิจัยและได้คาตอบชัดเจน จะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ทีต่ ้องใช้นวัตกรรมเข้ามาเพื่อทาให้ปลอดสารพิษ หรือเกิดความปลอดภัยอย่างแท้จริง
๑.๓ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากกรรมการ
-ไม่ม-ี
๑.๔ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากเลขานุการ
ขอเพิ่มวาระการประชุมดังนี้

๑) ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๘ พิจารณาตีความและวินิจฉัย ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๘
๒) ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๙ พิจารณาขยายเวลาการเลือกกรรมการสภาวิชาการ
๓) ระเบี ยบวาระที่ ๕.๑.๑๐ พิ จารณาการปรั บแผนรั บนั กศึ กษาภาคปกติ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๓
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ประธานขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยไม่มีการแก้ไข

๖
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ติดตามการปฏิบัติตามคาพิพากษาศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขดาที่ บ.๑๖๖/๒๕๕๗
คดีหมายเลขแดงที่ บ.๔๖๒/๒๕๖๑ (คดีหมายเลขดาที่ อบ.๗๐/๒๕๖๒ ของศาลปกครองสูงสุด)
อาจารย์ ดร.อาคม เจริ ญ สุ ข รายงานความคื บ หน้ า ในเรื่ อ งนี้ ว่ า จากการประชุ ม สภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ สภามหาวิทยาลัยได้มอบให้มหาวิทยาลัย
พิจารณาและทาบทามบุคคลที่มีศักยภาพในด้านที่เกี่ยวข้องกับคดีและมีความเป็นกลาง เป็นคณะกรรมการเพื่อ
วินิจฉัยและให้คาปรึกษากับ สภามหาวิทยาลัยในคดี หมายเลขดาที่ บ.๑๖๖/๒๕๕๗ คดีหมายเลขแดงที่ บ.
๔๖๒/๒๕๖๑ (คดีหมายเลขดาที่ อบ.๗๐/๒๕๖๒ ของศาลปกครองสูงสุด) และอาจารย์ ดร.กาพล วันทา
กรรมการสภามหาวิทยาลั ย ผู้ ทรงคุณวุฒิ ได้ช่ว ยดาเนินการพิจารณาบุคคลและหน่ว ยงานที่ เหมาะสมกั บ
ข้ อ ก าหนด บั ด นี้ อาจารย์ ดร.ก าพล วั น ทา ได้ เ สนอบุ ค คลและหน่ ว ยงานที่ เ หมาะสมกั บ ข้ อ ก าหนดต่ อ
มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณาด าเนิ น การทาบทามเป็ น คณะกรรมการเพื่ อ วิ นิ จ ฉั ย และให้ ค าปรึ ก ษากั บ สภา
มหาวิทยาลัย แล้ว โดยเป็นบุคคลจาก ๑) สานักนิติการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิท ยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ๒) กลุ่มกฎหมายการศึกษา สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ ๓) ผู้แทนจากสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ขณะนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการดาเนินการทาบทามเพื่อแต่งตั้งต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ
๓.๒ ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ อรรถพล อุส ายพันธ์ ขอสื บเนื่องหน้า ๑๐ PLC เรื่อง Online Active
Learning ซึ่ ง ได้ มี ข้ อ เสนอแนะว่ า มหาวิ ท ยาลั ย ควรจั ด ท าคู่ มื อ เกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นรู้ อ อนไลน์
มหาวิทยาลัยจึงได้ดาเนินการจัดทาคู่มือการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ โดยขอขอบคุณนายกสภามหาวิทยาลัย
ที่ปรับปรุงแก้ไขอย่างละเอียด อธิการบดีที่เสนอประเด็นเพิ่มเติม และคณบดีคณะครุศาสตร์ที่ช่วยปรับปรุงแก้ไข
ดร.คมศร วงษ์รักษา เสนอว่าควรประเมินแบบ formative เพื่อให้สามารถพัฒนาต่อไปได้
นายกสภามหาวิทยาลัย ให้ข้อคิดเห็นว่า อาจจะเป็นแนวทางเพิ่มเติมในการประเมินผลเก็บคะแนน
ในระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ โดยเฉพาะใช้กิจกรรมประยุกต์ที่สามารถประเมินผลแบบ formative
และนาไปใช้ในการพัฒนานักศึกษาได้
๓.๓ อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข สืบเนื่องหน้า ๑๘ ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ พิจารณาการอุทธรณ์
คัดค้านคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ และต่อมานายวุฒิกร ไชยพันธ์ ผู้ช่วยเลขานุการ และนางสาวนุธิดา ลายคล้ายดอก ผู้ช่วยเลขานุการ
ได้ลาออกจากตาแหน่งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิ ต สมพงษ์เจริญ ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลั ยแต่ง ตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คัดค้านคาสั่งการลงโทษทางวินัยของบุคลากร ๓ คน จากการพิจารณาในการประชุม

๗
คณะกรรมการอุทธรณ์ พบว่า ผู้ช่วยเลขานุการทั้งสองคนดังกล่าว เคยอยู่ในคณะกรรมการสอบสวน และ
ที่ประชุมปรึกษาในข้อกฎหมายแล้วเห็นว่า หากผู้ช่วยเลขานุการทั้งสองท่านนี้ อยู่ในคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ อาจท าให้ ข าดสภาพความเป็ น กลาง และการพิจารณาไม่เ ป็นธรรมได้ ดังนั้น ที่ประชุม จึ ง ขอให้
ผู้ช่วยเลขานุการทั้ง ๒ ท่านดังกล่าวลาออก โดยที่ประชุมได้เสนอบุคคลทดแทน คือ อาจารย์ยุพยงค์ วิงวร และ
อาจารย์สุธี อังศุชัยกิต อาจารย์ประจาสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ที่ประชุมมีมติรับทราบและเห็นชอบ
๓.๔ อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข สืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติ ด ตามตรวจสอบและประเมิ น ผลงานของมหาวิ ท ยาลั ย และอธิ ก ารบดี ขอหารื อ เรื่ อ งการแต่ ง ตั้ ง
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ตาม
ความในข้ อ ๑๕ วรรคสอง ก าหนด “ให้ ส านั ก งานอธิ ก ารบดี เ ป็ น หน่ ว ยธุ ร การของคณะกรรมการ โดย
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี เป็นผู้ช่วยเลขานุการ” นั้น สามารถแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการเพิ่มอีกได้หรือไม่
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการเพิ่มได้
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วง
๔.๑ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วงจากสภาวิชาการ
๔.๑.๑ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาประจาภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ชี้แจงรายละเอียดว่า ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีนักศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จานวน
๒ คน และระดับปริญญาตรี จานวน ๑๘๙ คน ซึ่งคณะกรรมการประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบ
แล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อ
วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ อ นุมัติใ ห้ป ริญ ญาแก่ผู้สาเร็จการศึก ษา ระดับ บัณ ฑิตศึกษา
จานวน ๒ คน และระดับปริญญาตรี จานวน ๑๘๙ คน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

๘
๔.๑.๒ พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่ คุรุสภาได้มี
หนังสือที่ ศธ ๕๑๐๑.๒/๑๑๙๖ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่องการรับรองปริญญาทางการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบว่า คณะอนุกรรมการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา มีมติไม่เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงแผนการรับ นักศึกษาปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๙) ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ เนื่องจากคุณวุฒิ
ของอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน ๓ คน ไม่ตรงกับสาขาวิชาการบริหารการศึกษานั้น สาขาวิชาฯ ได้ดาเนินการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรใหม่ให้เหลือ ๔ คน ซึ่งมีคุณวุฒิตรงตามเกณฑ์ที่กาหนด และได้รับความ
เห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว
ในการนี้ คุรุสภาได้กาหนดให้เสนอสภาสถาบันให้ความเห็ นชอบก่อนเสนอคุรุสภาเพื่ อ
พิจารณาให้การรับรอง ภายใน ๔๕ วัน หลังจากได้รับแจ้งจากคุรุสภาแล้วนั้น เนื่องจากสภาวการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ทาให้ไม่สามารถนาเสนอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ปรับใหม่ได้ทัน
ภายใน ๔๕ วัน ตามที่คุรุสภากาหนด ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้จัดทาหนังสือแจ้งขอเลื่อนการส่งรายชื่ออาจารย์ประจา
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ที่เปลี่ยนแปลงใหม่
ไปยังคุรุสภาเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิท ยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๑๐.๓.๑ แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
๔.๑.๓ พิ จ ารณาการเปลี่ ยนแปลงแผนการรั บนั กศึ กษาหลั กสู ตรครุ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ สุ จริตรักษ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ด้วยหลั กสู ตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ขอปรับแผนการรับ
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จากจานวน ๕๐ คน
เป็นจานวน ๔๒ คน เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้รับ
ความเห็ นชอบจากสภาวิ ชาการในการประชุ มครั้ งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ ว
จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

๙
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิท ยาลั ย
ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้ อ ๑๑ แห่ ง ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษาหลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จาก
จานวน ๕๐ คน เป็นจานวน ๔๒ คน
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากอธิการบดี
๕.๑.๑ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ณ ฐพรภั ท ร์ อิ น ทร์ ศิ ริ พ งษ์ ชี้ แ จงรายละเอี ย ดว่ า ตามที่ ส ภา
มหาวิทยาลัยมีคาสั่งที่ ๒๓/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)
ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น ตามความในข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ กาหนดให้ “กรรมการตามข้อ ๕ (๓) (๔) (๕)
(๖) (๗) และ (๘) มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสามปีแต่อาจได้รับเลือกใหม่ได้ ” บัดนี้ ได้ครบกาหนดตาม
วาระแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ประกอบด้วย
๑) อธิการบดี เป็นประธาน
๒) รองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมาย จานวนหนึ่งคน เป็นรองประธานกรรมการ
๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคัดเลือกกันเอง จานวนสองคน เป็นกรรมการ
๔) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จานวนสองคน เป็นกรรมการ
๕) คณบดีซึ่งคัดเลือกกันเองจานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
๖) ผู้อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการสานัก หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งคัดเลือกกันเองจานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
๗) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา จานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
๘) ผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา
และลูกจ้างชั่วคราวจานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
๙) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นกรรมการ
๑๐) ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี เป็นกรรมการและเลขานุการ
๑๑) ผู้อานวยการกองกลาง เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
โดยให้มีผู้ดูแลงานด้านบริหารงานบุคคล จานวนสองคน และผู้ดูแลงานด้านกฎหมาย
จานวนหนึ่งคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

๑๐
มหาวิทยาลั ย จึ งขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริห ารงานบุ คคลประจามหาวิทยาลั ย
(ก.บ.ม.) จานวน ๑๖ ราย ซึง่ ดาเนินการตามข้อบังคับเรียบร้อยแล้ว จานวน ๑๓ ราย ดังรายนามต่อไปนี้
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกชุด)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๓) และ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการ การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ดังนี้
๑) อธิการบดี
ประธานกรรมการ
๒) ผศ.ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย
รองประธานกรรมการ
๓) ดร.กาพล วันทา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๔) ดร.คมศร วงษ์รักษา
. กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๕) นายฉัตรชัย จรูญพงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารบุคคลภายนอก กรรมการ
๖) นายประเทือง ทรัพย์เกิด
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารบุคคลภายนอก กรรมการ
๗) ผศ.ชดาทิพ ศุภสุวรรณ
ผู้แทนจากคณบดี
กรรมการ
๘) ผศ.ดร.เชิดชัย ธุระแพง
ผู้แทนจากหัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่าคณะ กรรมการ
๙) อาจารย์ ดร.ครองศักดา ภัคธนกนกร. ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
คณาจารย์ประจา
กรรมการ
๑๐) นายเอกรวี ครุฑางคะ
ผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
วิชาการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา
และลูกจ้างชั่วคราว
กรรมการ
๑๑) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการ
๑๒) ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ
๑๓) ผู้อานวยการกองกลาง
ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๔) นายวันชัย ตาเสน
ผู้ดูแลงานด้านบริหารงานบุคคล
ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๕) นางสาวทิพย์รัมภา เจิดสกุล
ผู้ดูแลงานด้านบริหารงานบุคคล
ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๖) นางสาวพินท์นิภา สุขสวัสดิ์
ผู้ดูแลงานด้านกฎหมาย
ผู้ช่วยเลขานุการ

๑๑
๕.๑.๒ พิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง เรื่อง การจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนการสอนระดับปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า เพื่อให้การดาเนินงาน
การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาเอกมีประสิทธิภ าพ และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่ บ้ านจอมบึ ง ว่ าด้ วย การรั บ – จ่ ายเงิ นในโครงการจั ดการศึ กษาระดั บบั ณฑิ ตศึ กษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง ว่ า ด้ ว ย การจ่ า ยเงิ น เพื่ อ จั ด การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงได้จัดทา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทน
การสอนระดับปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยการเวียน
หนังสือลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความเห็นชอบพิจารณา (ร่างประกาศใหม่) เรียบร้อยแล้ว
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๔ แห่ งระเบียบมหาวิทยาลั ยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง ว่าด้ว ย การจ่ายเงิน
เพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ สภามหาวิทยาลัยมีมติ เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอนระดับปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕๖๓
๕.๑.๓ พิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทน
การดาเนินการเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ระดับปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า เพื่อให้การดาเนินงาน
การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาเอกมีประสิทธิ ภาพและสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน และเป็นไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การรับ-จ่ายเงินในโครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ และแห่งระเบียบมหาวิทยาลั ยราชภัฏหมู่บ้ านจอมบึง ว่าด้วย การจ่ายเงินเพื่อจัดการศึก ษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงได้จัดทา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง การจ่าย
ค่า ตอบแทนการดาเนิน การเกี่ย วกับ วิท ยานิพ นธ์ห รือ ดุษ ฎีนิพ นธ์ร ะดับ ปริญ ญาเอก พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น
โดยการเวียนหนังสือลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความเห็นชอบพิจารณา (ร่างประกาศใหม่)
เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การจ่ายเงินเพื่อจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนการดาเนินการเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ระดับปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๒
๕.๑.๔ พิจารณาเปลี่ยนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย
ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.ชัช วาล แอร่มหล้ า ชี้แจงรายละเอียดว่า ด้ว ยหลั กเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับเผยแพร่ผลงานวิชาการได้มีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศ ก.พ.อ.
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงมี
ความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว จึงนาเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึงเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศั ยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) แห่ งพระราชบั ญญั ติ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
และระดับมหาวิทยาลัย
๕.๑.๕ พิจ ารณาการจัด สรรอัตรากาลังพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๓
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ในปีงบประมาณ
๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมีอัตรากาลังพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) เพื่อเสนอขอความเห็นชอบดาเนินการ
ในกรณีต่าง ๆ ดังนี้
๑) อัตราตาแหน่ง (ใหม่) ทดแทนอั ตรากาลังผู้เกษียณอายุราชการ จานวน ๒ อัตรา
และลาออก จานวน ๑ อัตรา รวมจานวน ๓ อัตรา
๒) อัตราตาแหน่ง (ว่าง) ขอเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา จานวน ๕ อัตรา
๓) อัตราตาแหน่ง (ว่าง) กันไว้คัดเลือกนักศึกษาทุนปริญญาเอก จานวน ๑ อัตรา
และเพื่อให้ได้มาซึ่งอัตรากาลังฯ ต่าง ๆ ดั งกล่าวข้างต้น จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดสรรอัตรากาลังพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๓ ดังนี้
๑) อัตราตาแหน่ง (ใหม่) ทดแทนอัตรากาลังผู้เกษียณอายุราชการ และลาออก จานวน ๓ อัตรา
หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รวม

จานวน ตาแหน่งเลขที่
๑
๑
๑
๓

๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒

สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย
นิติศาสตร์
สังคมศึกษา

๑๓
๒) อัตราตาแหน่ง (ว่าง) ขอเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา จานวน ๕ อัตรา
สาขาวิชา
ตาแหน่ง
หน่วยงาน
จานวน
เลขที่
เดิม
ใหม่
คณะครุศาสตร์
๑
๐๒๙ หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์
๑
๐๗๕ บริหารการศึกษา
พลศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑
๐๖๓ รัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการชุมชน
คณะวิทยาการจัดการ
๑
๐๘๗ นิเทศศาสตร์
นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อ
คณะวิทยาการจัดการ
๑
๒๖๘ การจัดการค้าปลีก การท่องเที่ยวและบริการ
รวม
๕
๓) อัตราตาแหน่ง (ว่าง) กันไว้สาหรับคัดเลือกนักศึกษาทุนปริญญาเอก
หน่วยงาน
จานวน
ตาแหน่งเลขที่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑
๒๗๒
รวม
๑

สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ทั้งนี้ โดยผ่านความเห็นจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึงเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการจัดสรรอัตรากาลังพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๓
๕.๑.๖ พิจารณา ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การกาหนด
ค่าธรรมเนียมและการชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ....
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า โดยที่เป็นการสมควร
ปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ านจอมบึ ง ว่ าด้ ว ย การก าหนดค่ า ธรรมเนี ย มและการช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและเกิดความ
คล่องตัวในการดาเนินการจึงสมควรปรับเปลี่ยนการเก็บค่าบารุงหอพักให้มีความเหมาะสม
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจึงขอเสนอ ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลั ยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การกาหนดค่าธรรมเนียมและการชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับอนุปริญญาและ

๑๔
ปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... โดย ร่าง ระเบียบดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในการประชุมวาระพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึงเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การกาหนด
ค่าธรรมเนียมและการชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓
ทั้งนี้ ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนค่าบารุงหอพักตามความในข้อ ๔ เนื่องจากมีรายละเอียดที่ไม่สอดรับกัน
โดยความในข้อ ๔.๑ ตามวงเงินที่กาหนดเก็บค่าห้องพักแบบปรับอากาศ จานวน ๘ เดือนต่อปี แต่ความในข้อ ๔.๒
เก็บค่าห้องพักแบบพัดลม จานวน ๑๐ เดือนต่อปี
๕.๑.๗ พิจ ารณาตีค วามและวินิจฉัยผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้มีสิทธิสมัครเป็นประธานและ
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ อรรถพล อุสายพันธ์ ชี้แจงรายละเอี ยดว่ า ด้วยมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมีปัญหาการตีความว่าบุคลากรเงินรายได้ที่ทาสัญญากับมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการมี
สิทธิเลือกตั้งและมีสิทธิสมัครเป็นประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการหรือไม่
ต่อมามหาวิทยาลั ย ราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึงได้มีคาสั่ งที่ ๐๘๑๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งขึ้นมาคณะหนึ่งเพื่อดาเนินการเลือกตั้งประธานและ
กรรมการสภาคณาจารย์ โดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๔ นิยามคาว่า “คณาจารย์ประจา” หมายถึง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือพนักงาน
มหาวิ ทยาลั ย ที่ ปฏิ บั ติ หน้ าที่ ในต าแหน่ งทางวิ ชาการของมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏหมู่ บ้ านจอมบึ ง และค าว่ า
“ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติหน้าที่
ในต าแหน่ งอื่ นของมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏหมู่ บ้ านจอมบึ งที่ มิ ใช่ ต าแหน่ งทางวิ ชาการ จึ ง มี ป ระเด็ น ปั ญ หา
การตีความว่า คาว่า “คณาจารย์ ป ระจ า” และคาว่า “ข้าราชการ” ตามบทนิยามดังกล่ าว ครอบคลุ มถึง
บุคลากรเงินรายได้และพนักงานราชการหรือไม่
ดังนั้ น อาศัย อานาจตามความในข้ อ ๕ แห่ งข้อบังคั บมหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ หมู่ บ้ า น
จอมบึง ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งกาหนด “ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตาม
ข้อบังคับนี้และมีอานาจออกระเบียบ ประกาศหรือคาสั่งเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มี
ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามข้ อ บั ง คั บ นี้ ให้ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย มี อ านาจตี ค วามและวิ นิ จ ฉั ย ค าวิ นิ จ ฉั ย
คาวินิจฉัยนั้นถือเป็นที่สุด ” จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุมแยกชุด)

๑๕
กรรมการสภามหาวิทยาลั ย มี ข้อ คิด เห็ น และเสนอแนะให้ “ข้าราชการ” หมายถึ ง
ประเภทบุคลากรตามที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ระบุไว้ โดยไม่นับรวมพนักงานราชการและบุคลากรเงินรายได้สายสนับสนุน
มติ ที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยสภาคณาจารย์
และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้มีสิทธิสมัครเป็นประธานและ
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ คือ คณาจารย์ประจา ซึ่งหมายถึง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ประเภทวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ บุคลากรเงินรายได้ประเภทวิชาการ บุคลากรขาดแคลน
ประเภทวิช าการ และลู กจ้ างชาวต่ า งประเทศประเภทวิ ช าการ และขอให้ จั ด ทาประกาศมหาวิท ยาลั ย
กาหนดให้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงทุกข้อบังคับที่มีคาว่า “คณาจารย์ประจา” หมายถึง
บุคลากรทั้ง ๕ ประเภทดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้รับรองมติการประชุมในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม
พ.ศ.๒๕๖๓
๕.๑.๘ พิจารณาตีความและวินิจฉัย ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อ บั งคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๘
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า คณะกรรมการสรรหา
กรรมการสภาวิชาการมีมติให้เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเพื่อพิจารณาตีความและวินิจฉัย
คานิยามของ ๑) คาว่า “คณาจารย์ประจา” นิยามให้ความหมายเฉพาะข้าราชการ ครอบคลุมถึงพนักงาน
มหาวิทยาลัย บุคลากรเงินรายได้ห รื อบุ คลากรขาดแคลน หรือไม่ ๒) คาว่า “คณาจารย์พิเศษ” นิยามให้
ความหมายเฉพาะคณาจารย์ประเภทไหน และ ๓) คาว่า “คณะ” (บัณฑิตวิทยาลัย) ทางปฏิบัติไม่มีคณาจารย์
ประจาสังกัดเป็นปัญหาในการเป็นตัวแทนใช้สิทธิเลือกได้หรือไม่
ดังนั้น อาศัยอานาจตามมติคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ ในการประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และความในข้อ ๑๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๘ กาหนด “ให้สภามหาวิทยาลัยตีความและวินิจฉัย
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้ อบังคับนี้” จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมแยกชุด)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อคิดเห็นและเสนอแนะในกรณีของบัณฑิตวิทยาลัยที่ไม่มี
คณาจารย์ประจาสังกัดนั้น ให้เลือกตัวแทนจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ไปเป็นกรรมการสภาวิชาการ

๑๖
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๘
สภามหาวิทยาลัยมีมติ ให้ “คณาจารย์ประจา” หมายถึง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึ กษาประเภท
วิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ บุคลากรเงินรายได้ประเภทวิชาการ บุคลากรขาดแคลน
ประเภทวิชาการ และลูกจ้างชาวต่างประเทศประเภทวิชาการ และขอให้จัดทาประกาศมหาวิทยาลัยกาหนดให้
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงทุกข้อบังคับที่มีคาว่า “คณาจารย์ประจา” หมายถึง บุคลากรทั้ง
๕ ประเภทดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้รับรองมติการประชุมในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม
พ.ศ.๒๕๖๓
๕.๑.๙ พิจารณาขยายเวลาการเลือกกรรมการสภาวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการ
สภาวิชาการได้ชี้แจงรายละเอียดว่า สืบเนื่องจากปัญหาการตีความคาว่า “คณาจารย์ประจา คณาจารย์พิเศษ
และแนวปฏิบัติในกรณีของการไม่มีอาจารย์ประจาสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย” ทาให้คณะกรรมการสรรหากรรมการ
สภาวิชาการต้องเสนอให้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงตีความและวินิจฉัยประเด็นปัญหาดังกล่าว และ
เพื่อให้การสรรหากรรมการสภาวิชาการดาเนินการได้ตามกระบวนการอย่างเหมาะสม จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาขยายเวลาการเลือกกรรมการสภาวิชาการ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกชุด)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุญาตให้ขยายระยะเวลาตามเสนอ
๕.๑.๑๐ พิจารณาการปรับแผนรับนักศึกษาภาคปกติ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ชี้แจงรายละเอียดว่า เพื่อให้การรับนักศึกษา
ภาคปกติ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดรับกับสภาวการณ์ปัจจุบันและ
ความต้องการของผู้เรียน มหาวิทยาลัยจึ งขอปรับแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
จากเดิม จานวน ๑,๓๙๕ คน เป็น ๑,๔๕๒ คน ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัย
ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกชุด)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการปรับแผนรับนักศึกษาภาคปกติ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓

๑๗
๕.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
๕.๒.๑ พิจารณา ร่าง กรอบ หลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทองประวิตร จาปาเงิน ประธานคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ชี้แจงรายละเอียดว่า คณะกรรมการฯ มีอานาจหน้าที่
ตามมาตรา ๕๐ คือ ให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีอานาจหน้าที่
ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้งบประมาณ การจัดการศึกษา การวิจัย
ดังนี้ (๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี โดยรับฟังความคิดเห็นอย่าง
กว้างขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประกอบการประเมินผลงาน และ (๒)
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี พร้อมความเห็นต่อ
สภามหาวิทยาลั ยทุกปี และเพื่อให้ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลั ยและของ
อธิการบดีเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good
Governance) จึงได้จัดทา ร่าง กรอบ หลักเกณฑ์ และวิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมแยกชุด)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อคิดเห็นและเสนอแนะ ดังนี้
๑) การประเมินผลงานควรเน้นเรื่องผลงานตามแผนยุทธศาสตร์แต่ละด้านโดยประเมิน
จากผลการปฏิบัติราชการประจาปี สาหรับผลการประกันคุณภาพมีกรรมการอีกชุดหนึ่งทาการประเมินและให้
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาแล้ว หากเอาผลมาใช้ในการประเมินผลงานครั้งนี้อีกจะเป็นการซ้าซ้อน
๒) ในช่วงการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้ ตรงกับสถานการณ์ COVID – 19
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีการปรับแผนการดาเนินงานที่กาหนดไว้ คณะกรรมการติดตามฯ ควรประเมินผลตามแผน
ที่ปรับและอาจจะเพิ่มเติมการประเมินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยด้วย
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๓) และ(๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้ อ ๙ วรรคสอง แห่ ง ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง ว่ า ด้ ว ย
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ สภามหาวิทยาลัยมีมติ
เห็นชอบกรอบ หลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๘
๕.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๕.๓.๑ พิจารณาเลือกและแต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีคาสั่งที่ ๑๐/๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๓ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิต นั้น บัดนี้คณะกรรมการสรรหาได้ดาเนินการ
สรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ และ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ อาศัยอานาจตามความในข้อ ๗ แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗
กาหนด “ให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดี ซึ่งผ่านการสัมภาษณ์
ตามข้อ ๗ (๔) จานวนสองชื่อพร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาทั้งหมดเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยโดยเรียง
ตามลาดับตัวอักษร” จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา จานวน ๒ ราย ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมแยกเล่ม)
๑) อาจารย์ ดร.นพดล อ่าดี
๒) อาจารย์ ดร.นาวิน คงรักษา
ก่อนที่จะมีการลงมติเลือกและแต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ที่ประชุมได้มีการอภิปราย
วิธีการเลือก และมีความเห็นสอดคล้องกันโดยไม่มีผู้ใดแย้งว่า ก่อนที่จะมีการพิจารณาเลือกขอให้ผู้ที่ผ่านการ
กลั่นกรองได้มานาเสนอวิสัยทัศน์คนละ ๕ นาที ในที่ประชุม และจากนั้นเป็นการตอบคาถาม
ส่วนวิธีการเลือก ที่ประชุมมีมติให้เลือกแบบลับโดยใช้บัตรเลือก
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๙) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ข้อ ๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเลือก อาจารย์ ดร.นาวิน คงรักษา และแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
นายกสภามหาวิทยาลัยเรียกประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ วันที่
๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เลิกประชุมเวลา ๑๘.๐๐ น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค์
นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข

ผู้จดบันทึกและตรวจรายงาน
ผู้พิมพ์
ผู้พิมพ์
ผู้ตรวจทาน

