๑

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 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
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม
๑๐. อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง
๑๑. อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์
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. นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
รักษาราชการแทนอธิการบดี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
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

กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รองอธิการบดี
๓. อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น
รองอธิการบดี
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีวสันต์ นาคเสนีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

๒
๕. อาจารย์ประพนธ์ เลิศลอยปัญญาชัย
๖. อาจารย์ ดร.เสรี เพิ่มชาติ
๗. อาจารย์ณิชาภร ปทุมรังสรรค์
๘. นางรพีพรรณ คทาวัชรกุล

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้อานวยการกองกลาง

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
อธิการบดี ขอนาระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากอธิการบดี วาระที่ ๕.๑.๑ พิจารณา
แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงแทนตาแหน่งที่ว่างขึ้นมาพิจารณาก่อน ที่ประชุม
เห็นชอบ
วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากอธิการบดี
๕.๑.๑ พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงแทนตาแหน่งที่ว่าง
อธิการบดีชี้แจงรายละเอียดว่า ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช ครบวาระ
การด ารงต าแหน่ งอธิ การบดี เมื่ อวั น ที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ มี ผ ลให้ รองอธิ การบดี พ้ นจากต าแหน่ ง
รองอธิการบดีด้วย ต่อมาสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ วาระที่ ๕.๑.๑ สภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ มี มติ เลื อก ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ชั ยฤทธิ์
ศิลาเดช เป็นอธิการบดี และในระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑ ได้มีมติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นต้นไป และต่อมาสภามหาวิทยาลัยได้มีคาสั่งที่ ๑๒/๒๕๖๑ แต่งตั้งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่ บ้ า นจอมบึ ง แล้ ว นั้ น ตามความในมาตรา ๑๖ วรรคสอง แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พ.ศ.๒๕๔๗ ระบุ “ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่ง ซึ่งมิใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม
(๓) เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัยโดยคาแนะนาของอธิการบดี ” จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
แต่งตั้ง อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข รองอธิการบดี เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
แทนตาแหน่งที่ว่าง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๖ วรรคสอง และ ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ สภามหาวิท ยาลัย มีม ติแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข เป็น เลขานุการ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงแทนตาแหน่งที่ว่าง

๓
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากประธาน
๑) การเยือนคณะวิชาของมหาวิทยาลัย เมื่อช่วงเช้าวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ไป
เยี่ยมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และอาจารย์ของคณะได้นาเสนอเรื่อง Active Learning มีประเด็นที่
น่าสนใจหลายประการ อาจารย์ผู้มานาเสนอเป็นอาจารย์ที่อยู่ในวง PLC นาเสนอการสอนวิชาเกี่ยวกับวัสดุ
อุตสาหกรรม เป็นการสอนแบบ MIAP ซึ่งเป็นแผนการสอนครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ การสอนแบบ MIAP ประกอบด้ว ย
กระบวนการอยู่ ๔ ขั้นตอน ดังนี้
(๑) ขั้นสนใจ (Motivation)
(๒) ขั้นศึกษาข้อมูล (Information)
(๓) ขั้นพยายาม (Application)
(๔) ขั้นสาเร็จผล (Progress)
ในแง่ Active Learning คือการมอบ assignment ให้นักศึกษาไปค้นคว้า (๘ เรื่อง)
แล้วนามาเสนอ และ assignment ซึ่งเป็นขั้นสุดท้าย คือ การพานักศึกษาไปศึกษาดูงาน จากนั้นได้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน โดยเสนอให้ใช้โมเดล Meta Active Learning ประกอบ เพราะจะทาให้สามารถ
สอบทานการออกแบบการสอนได้กับทุก ๆ เทคนิคการสอน รวมทั้ง MIAP ด้วย เพื่อให้เกิด Active Learning
การใช้ Meta Active Learning คือ การออกแบบกลุ่ม และออกแบบงานให้ครบ ๔ องค์ประกอบ คือ
(๑) ประสบการณ์ (Experience)
(๒) การสะท้อน และอภิปราย (Reflection and Discussion)
(๓) ความคิดรวบยอด (Concept)
(๔) การทดลอง/การประยุกต์แนวคิด (Experimentation / Application)
ยกตั ว อย่ า งในกรณี นี้ ในการสรุ ป บทเรี ย นด้ ว ยการถามนั ก ศึ ก ษาว่ า รถยนต์ มี วั ส ดุ
อุตสาหกรรมอะไรบ้าง นักศึกษาอาจต่างคนต่างตอบ แต่ถ้าใช้ Meta Active Learning Model ประกอบจะทา
ให้ต้องมีการออกแบบกลุ่มด้วย อาจเป็นการให้นักศึกษาจับคู่ปรึกษากัน จะได้มีการตอบสนองทุกคน ช่วยให้
active เพิ่มขึ้น กระบวนการก็จะดาเนินไปในลักษณะนี้ จึงเห็นว่าถ้าใช้ Meta Active Learning ไปช่วย
ตรวจสอบ หรือใช้ประกอบกับเทคนิคการสอนที่อาจารย์ใช้อยู่ จะช่วยทาให้คุณภาพของ Active Learning ดีขึ้น
ประเด็นที่สอง การสอนเป็น Part หรือเป็นส่วนๆ คือสอนในห้องเรียน ๒ คาบ ให้ไปทา
รายงานและมานาเสนอ จานวน ๑๑ คาบ และศึกษาดูงานอีก ๒ คาบ รวมเป็น ๑๕ คาบ อาจทาให้เกิด Active
Learning ไม่ครอบคลุม ยกตัวอย่าง การให้นักศึกษาไปทารายงาน คือ Active Learning แต่ส่วนการนามา
เสนอ ถ้าเป็นแต่เพียงการนาเสนอให้กลุ่มอื่นนั่งฟัง การนาเสนอก็จะไม่เป็น Active Learning หมายความว่า
กลุ่มที่รับฟังการรายงานต้องเป็น Active Learning ด้วย ดังนั้นการออกแบบกิจกรรมการนาเสนอผลให้เป็น
Active Learning ก็สาคัญ จึงเสนอแนะว่าให้ใช้ Sandwich Model คือ เปรียบการนาเสนอเหมือนเนื้อ

๔
Sandwich ที่ มี ข นมปั ง ประกบหั ว ประกบท้ า ย ประกบหั ว คื อ ต้ อ งให้ มี กิ จ กรรมการดึ ง หรื อ เชื่ อ มโยง
ประสบการณ์ของผู้ฟังที่สัมพันธ์กับเรื่องนาเสนอก่อนที่จะมีการนาเสนอ เมื่อนาเสนอแล้ว ขนมปังส่วนท้าย คือ
ต้องมีกิจ กรรมให้ ผู้ ฟังน าเสนอว่าเรื่ องที่ฟัง สามารถนาไปประยุกต์ใช้ หรือนาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้า ง
ซึ่งแนวทางนี้ก็จะสอดคล้องกับโมเดล Meta Active Learning ที่ได้กล่าวข้างต้น และทางมหาวิทยาลัยกาลัง
พยายามดาเนินการอยู่อีกด้วย
ประเด็นที่สามการไปศึกษาดูงาน ถ้าใช้ Meta Active Learning Model มาพิจารณา
ถือได้ว่าการศึกษาดูงานเป็นประสบการณ์ และเมื่อทางฝ่ายที่รับการศึกษาดูงานต้องบรรยายให้ฟัง (concept)
ก็จะได้สององค์ประกอบของโมเดล แต่ยังขาดอีกสององค์ประกอบ คือ เรื่อง Reflection and Discussion
และเรื่อง Application ซึ่งถ้าให้นักศึกษาจับกลุ่มทางานให้เหมาะสม จะทาให้การไปศึกษาดู งานมีความเป็น
Active Learning มากขึ้นอีก
สรุปว่า Active Learning เป็นเรื่องที่มีเพดานล่าง แต่ไม่มีเพดานบน คือพัฒนาไปได้
เรื่อย ๆ ซึ่งในที่สุดก็มาสู่ตรงที่ว่าต้องมีวง PLC เพราะวง PLC จะช่วยพัฒนา Active Learning เพิ่มขึ้นได้
อีกประเด็นหนึ่งที่ได้ฝากคณะไว้คือ ในโอกาสที่จะมีการเยี่ยมในครั้งต่อๆ ไป สนใจที่จะเห็นคณะมีบทบาท
ในการตอบสนองท้องถิ่น และสังคมให้มากขึ้น เรื่องแรกที่น่าสนใจซึ่งท่าน ดร.คมศร วงษ์รักษา เคยเสนอไว้
คือเรื่องการผลิตและพัฒนาอาจารย์สายอาชีวะ เพราะ ๑. คณะมีการพัฒนา Active Learning และ ๒. วิชาที่สอน
คือ วิช าทางด้านเทคโนโลยี อุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการผลิ ตหรือ พัฒ นาอาจารย์ส ายอาชีว ะได้
อีกเรื่องหนึ่ง คือ มหาวิทยาลัยรับใช้การพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งกรณีนี้ คือ จังหวัดราชบุรี คณะควรศึกษาว่าราชบุรี
มีโจทย์การพัฒนาอะไรบ้าง และโจทย์ใดที่คณะสามารถตอบสนองได้
มีคาถามจากอาจารย์เกี่ยวกับการขอผลงานทางวิชาการในส่วนการประเมินการสอน
ที่จะต้องดาเนินการภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งที่ประชุมได้มีการร่วมอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง
สรุปได้ดังนี้
๑) การขอตาแหน่งทางวิชาการภายใต้เกณฑ์ใหม่จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน
พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นต้นไป ดังนั้นการขอตาแหน่งทางวิชาการภายใต้เกณฑ์ปัจจุบัน หรือที่เรียกกันว่าเกณฑ์เดิม
จะต้องส่งผลงานรวมทั้งดาเนินการประเมินการสอนเสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑
๒) การประเมินการสอน เป็นการประเมินการสอนในรายวิชาที่ได้จัดทาเป็นผลงาน
เอกสารประกอบการสอน
๓) กรณีที่ผลงานในเชิงเอกสารเรียบร้อยแล้ว และต้องการขอตาแหน่งทางวิชาการภายใต้
เกณฑ์เดิม แต่ยังไม่ได้มีการประเมินผลการสอน จะต้องประเมินผลการสอนให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งในทางปฏิบัติคือต้องประเมินผลการสอนในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และส่งเอกสาร
ตามเกณฑ์ (เดิม) ภายในวันที่กาหนด ซึ่งถ้ามีอาจารย์ในกรณีนี้ มหาวิทยาลัย โดยบุคคล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรได้มีการวางแผนจัดการให้มีรายวิชาที่จะต้องประเมินการสอนเปิดในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ นี้
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๔) ในส่วนของมหาวิทยาลัยภายใต้เกณฑ์ใหม่ มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะสร้างกลไก
และกระบวนการในการช่ว ยกลั่ นกรองผลงานของอาจารย์ก่อนที่จะส่ง และไปถึงขั้นตอนการประเมินโดย
Readers และมีนโยบายจัดทาคู่มือเพื่อเป็นแนวทางให้กับอาจารย์โดยเฉพาะอาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
สามารถวางแผน Career Path ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขการทาสัญญากับมหาวิทยาลัย
นายกสภามหาวิทยาลั ยยังได้ฝากมหาวิทยาลั ยว่าควรมีการดาเนินการสื่อสารเชิงรุก
เพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะที่เป็นเรื่องที่ควรทราบไปถึงคณาจารย์อย่างทั่วถึง
๑.๒ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากอธิการบดี
๑) วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการ
แทนอธิการบดี และอาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข ร่วมกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง ๓๘ แห่ง ได้ไป
ร่วมประชุมกับนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยประเด็นสาคัญของการประชุม คือ จะมีการลงนามความร่วมมือระหว่าง
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ไปช่ วยพัฒนา
กองทุนหมู่บ้าน ๓ เรื่อง คือ (๑) พัฒนากรรมการบริหารกองทุน (๒) เป็นที่ปรึกษา หรือพัฒนาศู นย์เรียนรู้
ชุมชน (๓) เป็นที่ปรึกษาและพัฒนาบุคลากรในศูนย์การเงินของชุมชน ซึ่งจะมีตาบลละหนึ่งศูนย์
๒) เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการ
แทนอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดี และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยได้ไปร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่โรงเรียนตารวจตระเวน
ชายแดนบ้านถ้าหิน ตาบลสวนผึ้ง อาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการส่งเสริม
กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย ได้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น งบประมาณ และสนั บ สนุ น ภาควิ ช าการในการพั ฒ นาห้ อ งสมุ ด
ห้ อ งปฐมวั ย และการตกแต่ ง สถานที่ โดยในช่ ว งที่ ท รงเสด็ จ เยี่ ย มห้ อ งสมุ ด ได้ ก ราบบั ง คมทู ล ถึ ง ภารกิ จ
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงสนับสนุนโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน พระองค์ท่านได้มีพระราชปฏิสันถาร
ซักถามหลายเรื่อง สิ่งหนึ่งพระองค์ท่านตรัส ให้คณะที่ตามเสด็จว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่ได้มีส่วนสาคัญในการช่วยเหลืองานตารวจตระเวนชายแดน และงานโครงการที่มหาวิทยาลัย
ไปดาเนินการที่จังหวัดตาก ทาให้ภาคภูมิใจว่าพระองค์รู้จักมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นอย่างดี
๓) เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการ
แทนอธิการบดี และอาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข ได้ไปลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนา
อบรมอาชี พผู้ มีบั ตรสวัส ดิก ารของรั ฐ ตามโครงการมหาวิท ยาลั ยประชาชน ระหว่างธนาคารออมสิ นกั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึงจะร่ว มพัฒ นา ๓ เรื่อง คือ
(๑) การพัฒ นาประชาชนที่ล งทะเบีย นคนจน ซึ่งตอนนี้มีประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ คน ภายใต้ชื่อโครงการ
มหาวิทยาลัยประชาชน โดยไปพัฒนาให้มีทักษะอาชีพ และทางธนาคารออมสินสนับสนุนเรื่องเงินทุนที่จะใช้
ในการประกอบอาชีพ (๒) ความร่วมมือในโครงการยุวพัฒน์รักถิ่น คือ การสนับสนุนนักศึกษาที่มีจิตอาสา
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มีทักษะ และความสามารถจัดทาโครงการเพื่อสังคม และธนาคารออมสินสนับสนุนงบประมาณ (๓) การสนับสนุน
ให้นักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษามีแนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการ และ (Business) Startup
ในมหาวิทยาลัย โดยจะมีงบประมาณสนับสนุนจากธนาคารออมสิน เพื่อสร้างห้องปฏิบัติการใช้ในการฝึกนักศึกษา
ให้มีทักษะผู้ประกอบการ โครงการที่กล่าวนี้มีแนวโน้มจะเกิดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๔) เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการ
แทนอธิการบดี และอาจารย์ชดาทิพ ชูจิตร คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าเฝ้ารับเสด็จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการไปร่วมจัดงานแสดงศิลปะพันธุ์พืชนานาชาติจาก
๒๕ ประเทศที่ห อศิล ป์ กรุ งเทพมหานคร สิ่งที่ทาให้ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึงได้ไปร่ว มจัดและ
นาเสนอครั้งนี้ เนื่องจาก อาจารย์ณรงศักดิ์ สุกแก้วมณี อาจารย์จากสาขาวิชาศิลปศึกษา ซึ่งเป็นอาจารย์ที่มี
ความสามารถทางด้านศิลปะ ได้พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา จนมีผลงานได้รับการคัดเลือกให้นาเสนอ
ผลงานจากประเทศไทยที่ผ่านการคัดเลือกให้นาเสนอในครั้งนี้มีประมาณ ๖๑ ผลงาน มีทั้งผลงานของศิลปิน
แห่งชาติ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นผลงานจากมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ ผลงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง ได้รับการคัดเลือกจานวน ๗ ผลงาน เป็นของอาจารย์จานวน ๒ ผลงาน และของนักศึกษา จานวน
๕ ผลงาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มพี ระราชปฏิสันถารกับอาจารย์และนักศึกษา
และตรัสชื่นชมว่า มีความสามารถที่จะนาเสนอผลงานในระดับนานาชาติได้ สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษา
และอาจารย์สาขาศิลปศึกษาที่ได้พานักศึกษาประมาณ ๓๐ คน ไปร่วมเป็นคณะทางานอย่างมาก นอกจากนี้
การไปปรากฏผลงานในงานที่เป็น นานาชาติ ถือว่าอาจารย์ได้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัย ปัจจัย
ความสาเร็จมาจากอาจารย์ที่ได้ทุ่มเททางานในการพัฒนานักศึกษา
๕) เมื่อวันที่ ๑๖–๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้กับอาจารย์ โดยมีอาจารย์ที่ไปร่วมอบรม
เกินเป้าหมาย โดยกาหนดไว้ประมาณ ๕๐ คน แต่มีอาจารย์ไปร่วมอบรมมากกว่า ๖๐ คน ส่วนใหญ่เป็น
อาจารย์อาวุโส โดยได้เชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืน
และบริหารศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร
๖) เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการ
แทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ตัวแทนจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตัวแทนจาก
คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ได้ ไ ปร่ ว มลงนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการระหว่ า ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกับสวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยนายกัมพล ตันสัจจา ผู้อานวยการ
สวนนงนุช เป็นผู้ลงนาม
เนื้อหาหลักของบันทึกข้อตกลงหรือ MOU คือเพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
ประเทศ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการปฏิบัติงานและทักษะทางวิชาการได้อย่างมีคุณภาพสร้างเครือข่าย
ขยายความร่ ว มมื อ พั ฒ นามาตรฐานนั ก ศึ ก ษาให้ ต รงกั บ ความต้ อ งการของสถานประกอบการและเข้ า สู่
ตลาดแรงงานในระดั บ ชาติแ ละนานาชาติ เพื่ อ ตอบโจทย์ การมีง านท า และการบู ร ณาการการศึ กษากั บ
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การทางาน (WIL) รับนักศึกษาทางานหารายได้ระหว่างเรียน สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการร่วมกัน
ด้านการฝึ กประสบการณ์ของนั กศึกษาด้านท่องเที่ยว การจัดการมวยไทย และสาขาอื่นๆ ซึ่งจะมีการตั้ง
คณะทางานร่วมกันในการดาเนินงานตามเป้าหมายของการทาความร่วมมือต่อไป
นอกเหนือจากเนื้อหาความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงแล้ว ยังได้มีการกล่าวถึงความร่วมมือ
ในการทาหลักสูตรร่วมสาหรับผลิตบัณฑิต หรือหลักสูตรระยะสั้น เช่น หลักสูตรนักจัดสวน เป็นต้น ความร่วมมือ
ในเรื่องของมวยไทย เนื่องจากที่สวนนงนุชมีการจัดการชกมวยไทยให้กับนักท่องเที่ยวซึ่งแต่ละวันมีจานวนมาก
ได้รับชม ความร่วมมือในเรื่อง Sport and Tourism และความร่วมมือในด้านการจัดการแข่งขันมาราธอน
ระดับนานาชาติ
๗) ช่วงวันที่ ๑๖ – ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง เป็นตัวแทนจากประเทศไทยไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ในงาน Seongju International Life
Culture Festival 2018 ณ เมือง Seongju (ซองจู) สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ซึ่งในงานนี้มี ๕ ประเทศที่นา
ศิลปวัฒนธรรมไปเผยแพร่ คือ ประเทศไทย ประเทศนิวซีแลนด์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สหพันธรัฐรัสเซีย
รวมทั้งสาธารณรัฐเกาหลีใต้ การไปครั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากสานักงบประมาณ
๘) เมื่อวัน ที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยาลั ยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดงานนิทรรศการมวยสุวรณภูมิ (Muay Suvarnabhumi Harmony
Exhibition) และการอบรมเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาไทยและการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้มวยไทยเป็นฐาน
ในงานดั ง กล่ า ว มี ก ารเสวนาเรื่ อ งแนวทางการเชื่ อ มโยงการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง กี ฬ าโดยใช้ ม วยไทยเป็ น ฐาน
โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านมวยไทยและมวยในเขตสุวรรณภูมิ และในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน ประกอบด้วย ประเทศไทย
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศ
มาเลเซีย มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในเรื่องกีฬามวย ประกอบด้วยมวยไทย แลตเวย์ (มวยพม่า) มวยกุนขะแมร์
(มวยกัมพูชา) และมวยลาว มีการสนทนาหาแนวทางการสร้างความร่วมมือการใช้กีฬามวยส่งเสริมการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม และการผลักดันเข้าสู่การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก โดยวิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
จะเป็นศูนย์กลางหลักในการสร้างความร่วมมือ การจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่ มต้นที่ดีที่จะสร้างองค์ความรู้
ด้านกีฬามวยสุวรรณภูมิ การสร้างประเด็นต่าง ๆ ในการพัฒนามวยสู่ระดับสากล ในงานยังมีการแข่งขันชกมวยไทย
ณ เวทีมวยมาตรฐาน อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย จานวน ๒๐ คู่ โดยมีนักมวยจากภูมิภาค
อาเซียนเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย
ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านมวยจากต่างประเทศเข้าร่วม ได้แก่
ตัวแทนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คุณสายสมร สายศร นายกสมาพันธ์มวยโลกและดารง
ตาแหน่งนายกสมาพันธ์มวยลาว ตัวแทนจากประเทศเมียนมาร์ Mr.Win Sin Oo รองนายกสมาพันธ์แลตเวย์
และ Mr.Sai Saw Saw เลขานุการสมาพันธ์มวยแลตเวย์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศไทย ประกอบด้วยอาจารย์
ดร.อดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์ อุปนายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ATTA) คุณอัทธพล อ่าอนันท์

๘
โปรโมเตอร์การจัดการแข่งขันมวย THAI FIGHT และคุณนพรัตน์ พุทธรัตนมณี รองประธานกรรมการการ
จัดการแข่งขัน THAI FIGHT
๙) ช่วงเช้าวันนี้ ได้ไปร่วมประชุมกับนายอาเภอจอมบึง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลจอมบึง
และหัวหน้าส่วนราชการในอาเภอจอมบึง เรื่องพื้นที่สวนสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่งมี สภาพ
เป็ น พื้ น ที่ ก ว้ า ง มี อ าคารหลายหลั ง ขนาดใหญ่ แ ละขนาดเล็ ก สร้ า งล้ อ มรอบบึ ง น้ า พร้ อ มถนนโดยรอบ
เดิมก่อสร้างไว้เพื่อเป็นสวนสาธารณะ ออกกาลังกาย และจาหน่ายสินค้า ปัจจุบันไม่ได้ใช้ประโยชน์ รกร้าง
มานานแล้ว และถูกร้องเรียนไปที่สื่อมวลชน และสถานีโทรทัศน์ไปเผยแพร่ว่าเป็นการสูญเปล่าด้านงบประมาณ
ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มาสารวจ และได้รับการประสานจากนายกองค์การบริหารส่วนตาบลจอมบึงว่า องค์การ
บริหารส่วนตาบลกับมหาวิทยาลัยได้หารือกันไว้แล้วว่าจะใช้พื้นที่ดังกล่าวจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา
เพือ่ การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจากการประชุมเมื่อช่วงเช้านี้ มีการวางแผนว่าระยะแรกจะของบประมาณจากจังหวัด
เพื่อดาเนินการปรับปรุงสภาพโครงสร้างพื้นฐานก่อน ต่อจากนั้นจะเป็นการตั้งคาของบประมาณเพื่อจะไป
พัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ ฯ ในระยะต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๓ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากกรรมการ
๑) ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุ ว รรณ แจ้ ง ว่ า มู ล นิ ธิ วิ ท ยาลั ย หมู่ บ้ า นจอมบึ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมกับสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึง หน่วยงานต่าง ๆ สังกัด
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ที่ตั้งอยู่ในอาเภอ
จอมบึง สมาคมกีฬาจักรยานราชบุรี คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และ
หน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่น และในระดับประเทศ ทั้งหมดสามารถแบ่งออกได้เป็น
๓ กลุ่มภาคี ได้แก่ กลุ่มคณะที่ปรึกษาที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธาน กลุ่มอานวยการและขับเคลื่อน
โครงการ และกลุ่มสนับสนุน รวมแล้วมากกว่า ๑๐๐ หน่วยงาน จะร่วมกันจัด “โครงการเขาประทับช้างเทรล
แอนด์ไบค์ (Kaopratubchang Trail & Bike) ครั้งที่ ๓๐ ขึ้น ณ สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึง
สโลแกนของปีนี้ คือ “RUN MORE RUN WILD” กาหนดการจัดงาน ดังนี้
(๑) งานวิ่งเทรล
วันเสาร์ที่ ๑๖ – วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
(๒) งานปั่นจักรยาน วันเสาร์ที่ ๒๓ – วันอาทิตย์ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เนื่องจากสถานที่จัดงานมีจากัด จึง มีการกาหนดจานวนนักวิ่งไว้ที่ประมาณ ๔,๐๐๐ คน
ซึ่งเมื่อเปิดรับสมัครวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ใช้เวลา ๒๖ ชั่วโมง ก็ได้จานวนคนตาม
ที่กาหนด จึงต้องปิดรับสมัครในวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ น. โดยมีการกาหนดโควต้าการรับ
ให้กับนักวิ่งท้องถิ่นด้วย ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีจะมาเป็นประธาน
การปล่อยตัว และขอเรียนเชิญท่านนายกสภามหาวิทยาลัยมาร่วมปล่อยตัวด้วย พร้อมทั้งร่วมวิ่ง ๑๐ กิโลเมตร

๙
ส่ ว นงานปั่ น จั ก รยาน จะจัด ในวั น อาทิ ต ย์ ที่ ๒๔ มิ ถุน ายน พ.ศ. ๒๕๖๑ การจั ด ครั้ ง นี้
มีผู้มาร่วมปั่นจักรยาน จานวนประมาณ ๑,๐๐๐ คน
ที่ประชุมรับทราบ
๒) นายเรืองชัย เนตรปฐมพร แจ้งว่า คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
จะจัดการเดินการกุศลเพื่อสุขภาพชมสวนมวลไม้ในวรรณคดี ระยะทาง ๓ กิโลเมตร ในงานเขาประทับช้าง
เทรลแอนด์ไบค์ ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ รายได้จะนามาใช้รณรงค์เรื่องการใส่หมวกกันน็อกให้กับ
นักศึกษามหาวิทยาลัย เพื่อความปลอดภัย อีกทั้งยังเป็นการฝึกการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบให้กับนักศึกษา
กิจกรรมเดินการกุศล นอกจากจะส่งเสริมเรื่องสุขภาพแล้ว ยังมีกิจกรรมการปลูกต้นไม้ร่วมกันอีกด้วย ขอเรียน
เชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยร่วมกิจกรรม
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๔ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากเลขานุการ
๑) ขอเพิ่มระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากอธิการบดี ๕.๑.๕ พิจารณาเห็นชอบ
การแต่งตั้งคณะกรรมการจั ดหารายได้และผลประโยชน์ แทนตาแหน่งที่ว่าง เนื่องจากเป็นเรื่องจาเป็นเพื่อให้
การดาเนินงานของคณะกรรมการจัดหารายได้และผลประโยชน์มีความต่อเนื่อง
๒) ขอน าเรื่ องที่ อาจารย์ ดร.สุ ดจิ ต หมั่ นตะคุ กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยเสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยหารือในระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
ที่ประชุมรับทราบ
๓) ขอนาระเบียบวาระที่ ๕.๓.๑ พิจารณา ร่าง กรอบหลักเกณฑ์และวิธีการติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พิจารณาก่อน เนื่องจากผู้ชี้แจงรายละเอียด
ระเบียบวาระเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยจัดทารายงานการประชุมตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้เดิม
มติที่ประชุม
ที่ประชุ มมี มติ เห็ นชอบให้ น าระเบี ยบวาระที่ ๕.๓.๑ พิ จารณา ร่ าง กรอบ
หลักเกณฑ์และวิธีการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
มาพิจารณาก่อนลาดับวาระ โดยจัดทารายงานการประชุมตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้เดิม

๑๐
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวัน
พุธที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ประธานขอให้ ที่ ป ระชุ ม ตรวจสอบรายงานการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยไม่มีการแก้ไข
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ มติการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยการเวียนหนังสือ
๓.๑.๑ การขอความเห็นชอบแต่งตั้งรองอธิการบดี
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่
สภามหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๔/๒๕๖๑ วาระที่ ๕.๑.๑ ได้ มี ม ติ เ ลื อ ก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช เป็นอธิการบดี วาระที่ ๕.๒.๑ ได้มีมติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
และในระเบี ย บวาระที่ ๖.๑ สภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ ด าเนิ น การขอความเห็ น ชอบแต่ ง ตั้ ง
รองอธิการบดีโดยการเวียนหนังสือ โดยให้ส่งผลการพิจารณากลับไปยังสานักงานสภามหาวิทยาลัยภายใ น
วันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ นั้น ขอรายงานว่าคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง
รองอธิการบดีตามคาแนะนาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดี ดังนี้
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
๓) อาจารย์ ดร.วินัย
ชุ่มชื่น
๔) อาจารย์ ดร.อาคม
เจริญสุข
และอุปนายกสภามหาวิทยาลัยทาหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง ได้ลงนามคาสั่งแต่งตั้งรองอธิการบดีเรียบร้อยแล้ ว (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม ที่ป ระชุมรับทราบมติที่ประชุม โดยการเวีย นหนังสื อ เห็ น ชอบให้ แต่งตั้ ง
รองอธิการบดีตามคาแนะนาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดี ดังนี้
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
๓) อาจารย์ ดร.วินัย
ชุ่มชื่น
๔) อาจารย์ ดร.อาคม
เจริญสุข

๑๑
๓.๑.๒ การขอความเห็นชอบมอบอานาจการดาเนินคดีปกครอง คดีหมายเลขดาที่ บ.๑๖๖/๒๕๕๗
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข เลขานุการสภามหาวิทยาลั ย ชี้แจงรายละเอียดว่า
ด้ ว ย นายสนม ผิ ว งาม ผู้ ฟ้ อ งคดี ซึ่ ง เป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ เป็ น ผู้ ส มควรด ารงต าแหน่ งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ยื่นฟ้องคดีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คดีหมายเลข
ดาที่ บ.๑๖๖/๒๕๕๗ ณ ศาลปกครองกลาง คดีดังกล่าวศาลยังไม่ได้มีการอ่านคาพิพากษา ในระหว่างการรอฟัง
คาพิพากษาของศาลปกครองกลาง ศาลปกครองสูงสุดได้มีคาสั่ง คบ.๑๖๔/๒๕๕๘ เกี่ยวกับการนารายชื่อกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดของผู้ฟ้องคดีขึ้นทูลเกล้าเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
ต่อมา ส านักงานคดีปกครอง สานักงานอัยการสูงสุ ดมีหนังสื อ ที่ อส ๐๐๒๗.๕/๐๖๗๑
ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ แจ้งว่า ศาลปกครองกลางได้มหี มายแจ้งคาสั่งเรียกคู่กรณี มาไต่สวนถึงเหตุขัดข้อง
ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังมิได้ดาเนินการตามคาสั่งศาลปกครองสูงสุด คาสั่ง คบ.๑๖๔/๒๕๕๘ ในการนารายชื่อ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดของผู้ฟ้องคดีขึ้นทูลเกล้าเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และ
ศาลนัดไต่สวนเรื่องดังกล่าว ในวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ศาลปกครองกลาง โดยให้เตรียมเอกสารต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการในเรื่องดังกล่าวไปด้วย
ด้ว ยเป็ น เรื่ องหมายแจ้งคาสั่ งศาลซึ่งมีความส าคัญและเร่งด่ว น ไม่สามารถรอให้ ถึง
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ ได้ จึงขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
โดยการเวี ย นหนั ง สื อ และให้ ส่ ง ผลการพิ จ ารณากลั บ ไปยั ง ส านั ก งานสภามหาวิ ท ยาลั ย ภายในวั น ศุ ก ร์
ที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ จึงขอรายงานให้ท ราบว่า คณะกรรมการสภามหาวิท ยาลัย มีม ติเ ห็น ชอบ
มอบอานาจให้ นายวินัย ชุ่มชื่น มีอานาจในการดาเนินคดีหมายเลขดาที่ บ.๑๖๖/๒๕๕๗ ในศาลปกครอง
จนกว่าคดีจะถึงที่สุด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบมติที่ประชุมโดยการเวียนหนังสือ เห็นชอบมอบอานาจให้นายวินั ย
ชุ่มชื่น มีอานาจในการดาเนินคดีหมายเลขดาที่ บ.๑๖๖/๒๕๕๗ ในศาลปกครองจนกว่าคดีจะถึงที่สุด
๓.๒ รายงานการประเมิน ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่
๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ สภามหาวิทยาลัยได้มีมติให้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยศึกษา
ข้อเสนอแนะ/จุ ดที่ควรพัฒนา ประเด็ นยุ ทธศาสตร์ ที่ ตัวชี้วั ดไม่บรรลุ ค่ าเป้าหมายในรายงานการประเมิ นผล
การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อนามาพิจารณาในการประชุม
สภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง นั้น จึงขอนาเสนอข้อมูลดังกล่าว และเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

๑๒
มติที่ประชุม ที่ประชุมสภามหาวิ ทยาลัยรับทราบข้อมูล และให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด ดังนี้
๑) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตัวบ่งชี้ที่ ๓ การประเมินผู้เรียน
(๑) การจะปรับปรุงงานการประเมินผู้เรียนตามตัวบ่งชี้นี้ ควรต้องรู้หรือมีข้อมูลว่าปัญหาอยู่ที่
สาขาใด แล้วจึงมีการประเมินเพื่อปรับปรุง
(๒) การปรับปรุงมีได้ ๒ ลักษณะ คือพยายามให้มีการดาเนินการปรับปรุงของรายวิชาใน
ภาคการศึกษานั้นเลย ไม่ต้องรอถึงภาคถัดไป กับการปรับปรุงที่ไม่เน้นที่รายวิชา แต่เป็นการปรับปรุงการเรียน
การสอนให้เป็น Active Learning โดยใช้ PLC ของคณะเป็นเครื่องมือ ซึ่งเป็นแนวทางที่อยู่บนแนวคิด
การเชื่อมโยงการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพให้เป็นเรื่องเดียวกัน
๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓ ร้อยละของมัธยมศึกษา
ตอนต้นที่ผ่านการทดสอบมาตรฐาน ฯ
(๑) ต่อไปควรดาเนินการวัดผลกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย และไม่ควร
ลดเกณฑ์ให้ต่าลง
๓) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การบริหารจัดการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมี
คุณภาพ ตัวบ่งชี้ ร้อยละของจานวนนักศึกษาที่สอบผ่านการประเมินมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษ
(๑) ต้องส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาด้านภาษาอังกฤษด้วยตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โดยการ
เข้าไปใช้ห้องปฏิบัติการภาษาให้มากขึ้น เป็นการพัฒนาภาษาไม่ใช่แค่เพื่อสาเร็จการศึกษา แต่เป็นการพัฒนา
ด้านภาษาที่สามารถนาไปใช้
(๒) ไม่ควรแยกการสอนภาษาอังกฤษในรายวิชาหมวด General Education กับ Exit Exam
ออกจากกัน เพราะเป็นการแยก (English) Competencies และ การประเมินผล (Exit Exam) ออกจากกัน
ในทางปฏิบัติคือควรจัดให้มีการสอบ ซึ่งในที่นี้คือการสอบ Exit Exam ที่สัมพันธ์กับเนื้อหาและช่วงเวลาที่เรียน
รายวิชาภาษาอังกฤษ
(๓) ควรหาวิธีการจัดการเรียนสอนให้สอดคล้องหรือตอบสนองกับนักศึกษาที่ระดับความรู้
ความสามารถด้านภาษาอยู่ในระดับที่ไม่สูง
๔) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๙ : พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขัน
อย่างมีคุณภาพ ตัวบ่งชี้ การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
(๑) การเบิกจ่ายงบประมาณที่มาจากภายนอก ที่ไม่ใช่งบประมาณแผ่นดิน และเข้ามาในช่วง
ระหว่างปีงบประมาณยังพบว่ามีความล่าช้า ควรเร่งรัดให้เกิดความรวดเร็ว ซึ่งก็ได้รับคาชี้แจงว่า เนื่องจาก
งบประมาณที่ ก ล่ า วเป็ น งบลงทุ น ปั ญ หาอุ ป สรรคที่ ท าให้ ล่ า ช้ า อยู่ ต รงที่ ก ารก าหนดคุ ณ ลั ก ษณะที่ ต้ อ งมี
การดาเนินการล่าช้าไปบ้าง แต่งบประมาณที่กล่าวนี้ไม่ได้อยู่ในรายงานผลฉบับนี้ ค วามชัด เจน ถูก ต้อ งตาม
กฎหมาย ประกอบกับการออกพระราชบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุฉบั บใหม่ จึงทาให้
(๒) ควรระมัดระวังเรื่องการกันเงินเหลื่อมปี

๑๓
๓.๓ รายงานผลการไต่สวนคดีปกครอง คดีหมายเลขดาที่ บ.๑๖๖/๒๕๕๗
อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น ให้ข้อมูลว่า ตามที่ ศาลปกครองกลางได้มี หมายแจ้งคาสั่งเรียกคู่กรณี
มาไต่สวนถึงเหตุขัดข้องทีส่ ภามหาวิทยาลัย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังมิได้ดาเนินการตามคาสั่งศาลปกครองสูงสุด คาสั่ง
คบ.๑๖๔/๒๕๕๘ ในการนารายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดของ นายสนม ผิวงาม ผู้ฟ้องคดีขึ้น
ทู ล เกล้ าเพื่ อทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ แต่ งตั้ ง และศาลนั ดไต่ สวนเรื่ องดั งกล่ าว ในวั นที่ ๓๐ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ศาลปกครองกลาง โดยให้เตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการในเรื่องดังกล่าวไปด้วย
โดยที่สภามหาวิทยาลัยได้มอบอานาจให้ นายวินัย ชุ่มชื่น มีอานาจในการดาเนินคดีหมายเลขดาที่ บ.๑๖๖/๒๕๕๗
ในศาลปกครองจนกว่าคดีจะถึงที่สุด นั้น เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ไปที่ศาลปกครองกลาง
เพื่อการไต่สวน ประเด็นการไต่สวนที่เกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัย คือ การไม่ดาเนินการเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดของผู้ฟ้องคดี และประเด็นประวิงเวลาล่าช้า จึงได้ชี้ แจงต่อศาลว่า
เรื่องการดาเนินการเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นั้น ได้ดาเนินการตามขั้นตอนครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว โดยไม่ได้
มีการประวิงเวลา โดยศาลได้ซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ กระบวนการการเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ก็ได้เรียน
ต่อศาลว่า กระบวนการโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งเป็นหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
ต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก็จะตรวจสอบ และ
จากนั้ น เสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการก็จะทาการตรวจสอบ และดาเนินการเสนอ
ขอโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้ งต่อไป ซึ่งทางสภามหาวิทยาลั ยได้ด าเนินการเสนอเรื่องไปตามล าดับขั้น ตอนแล้ ว
แต่ต่อมากระทรวงศึกษาธิการมีข้อสงสัยทางกฎหมาย จึงได้ให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนังสือ
ถึงคณะกรรมการกฤษฎีกาขอให้วินิจฉัยข้อกฎหมาย ซึง่ ต้องมีระยะเวลาการดาเนินการ
ต่อมา เมื่อการวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาเสร็จเรียบร้อยแล้ว สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาได้ส่งผลการวินิจฉัยมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยมีผลการวินิจฉัยโดยสรุปว่า
การดาเนิ น กระบวนการสรรหาและคัดเลื อกรายชื่อ กรรมการสภามหาวิทยาลั ย ผู้ ทรงคุณวุฒิ ไม่ช อบด้ว ย
กฎหมาย และจานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่เสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งไม่สอดคล้องกับ
จานวนตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
จึง ไม่อาจนารายชื่อ ผู้ส มควรดารงตาแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ท รงคุณ วุฒิ เ สนอ
ขอโปรดเกล้า ฯ แต่ง ตั้ง ต่อ ไปได้ ถึง ส่ง คืน เรื่อ งการเสนอขอโปรดเกล้า ฯ แต่ง ตั้ง และแจ้ง ว่า รัฐ มนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีข้อสั่ งการให้ส ภามหาวิทยาลั ยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึงดาเนินการสรรหาใหม่
ให้ถูกต้องด้วย เมื่อศาลได้รับฟังแล้ว ก็เข้าใจว่าสภามหาวิทยาลัยได้ดาเนินการตามกฎหมาย และไม่ใช่เรื่อง
ของสภามหาวิทยาลัยที่ไปประวิงเวลาให้เกิดความล่าช้า แต่ความล่าช้าไปเกิดที่กระบวนการวินิจฉัยข้อกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม ความเห็นส่วนตัวของผู้พิพากษาเห็นว่าน่าจะต้องมีการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง กรรมการ
สภาผู้ทรงคุณวุฒิชุดผู้ฟ้องคดี แต่ผลการพิจารณาจะเป็นอย่างไรนั้นขึ้นกับองค์คณะที่จะพิจารณา โดยจะมีคาสั่ง
มายังสภามหาวิทยาลัยแห่งนี้ต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ

๑๔
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วง
๔.๑ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วงจากสภาวิชาการ
๔.๑.๑ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาประจาภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ชี้แจงรายละเอีย ดว่า ในภาคเรีย นที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีนักศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
จานวน ๑๐ คน ระดับปริญญาตรี จานวน ๑๔๖ คน และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จานวน ๕ คน รวมทั้งสิ้น
จานวน ๑๖๑ คน ซึ่งคณะกรรมการประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ จึ งเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ ปริญญาแก่ผู้ ส าเร็จการศึกษา (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติ ที่ ป ระชุ ม อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัย มีมติ ใ ห้ป ริญ ญาและประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท จานวน ๑๐ คน ระดับปริญญาตรี จานวน ๑๔๖ คน และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จานวน
๕ คน รวมทั้งสิ้นจานวน ๑๖๑ คน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๔.๑.๒ พิจารณาการเปลี่ยนแปลงรหัส รายชื่อวิชา และคาอธิบายรายวิชา สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
อาจารย์ ณิ ช าภร ปทุม รั งสรรค์ ชี้ แจงรายละเอี ยดว่ า ด้ ว ยสาขาวิช าวิทยาศาสตร์ ทั่ว ไป
ขอเปลี่ยนแปลงรหัส รายชื่อวิชา และคาอธิบายรายวิชาสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์ของสาขา อีกทั้งปรับให้เหมาะสมกับเวลาการเรียนรู้และความลุ่มลึกของ
รายวิ ช าที่ นั ก ศึ กษาควรได้ รั บ โดยได้รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะวิ ทยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ และผ่านความเห็นชอบจาก
สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ข้อ ๑๐ แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรหัส รายชื่อวิชา และคาอธิบาย
รายวิชา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป โดยให้แก้ไขหน่วยกิตในช่องหมายเหตุของวิชา GS58615 ปฏิบัติการ
เคมีสาหรับครูวิทยาศาสตร์ ให้ถูกต้อง

๑๕
๔.๑.๓ พิจารณา ร่ า ง หลักสูตรครุศ าสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (๕ ปี) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)
อาจารย์ประพนธ์ เลิศลอยปัญญาชัย ชี้แจงรายละเอียดว่า ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) ได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิต
บั ณฑิตสายการศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ด้านฟิสิ กส์ อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพทั้ งด้านการจัดการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง รวมทั้งมีการ
พัฒ นาตนเองโดยสามารถศึกษาต่อในระดับที่สู งกว่าปริญญาตรีได้ และเพื่อผลิ ตบัณฑิตสายการศึกษาที่มี
ประสบการณ์และความพร้อมในการทางาน โดยได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง ด้วยการผสมผสานภาคทฤษ ฎี
และภาคปฏิบัติ จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ให้ไปตามเกณฑ์มาตรฐานสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ระดับปริญญาตรี และผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ จึงเสนอให้สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยแยกเล่ม)
ก่อนที่จะมีการลงมติ ที่ประชุมได้มีการซักถาม และอภิปรายกับอาจารย์ผู้นาเสนอเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอน และการจูงใจนักศึกษา เนื่องจากเป็นสาขาวิชาขาดแคลน นักศึกษาไม่นิยมเรียน
เพราะเห็นว่าเนื้อหาวิชามีความยาก ซึ่งในตอนท้ายก็ได้ข้อสรุปที่เห็นตรงกันว่า สาขาควรเน้นการจัดการเรียน
การสอนแบบ Active Learning เพราะจะทาให้นักศึกษาเรียนรู้เนื้อหาที่ยาก หรือเป็นนามธรรมได้ดีขึ้น
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ข้อ ๑๖ แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติ เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (๕ ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)
๔.๑.๔ พิ จ ารณา ร่ า ง หลั กสู ตรประกาศนีย บัต รบัณ ฑิต สาขาวิช าชีพ ครู (หลัก สูต ร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)
อาจารย์ ดร.เสรี เพิ่มชาติ ชี้แจงรายละเอียดว่า หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑) ได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครู
ให้มมี าตรฐานประสบการณ์วิชาชีพใน การประกอบวิชาชีพครูตามที่สานักงานเลขาธิการคุรุสภากาหนด พัฒนา
ครูให้มีทักษะการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ให้มีความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ ทันกับการก้าวสู่ “ไทย
แลนด์ ๔.๐” และเพื่อผลิตครูที่มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความรักความศรัทธาในวิชาชีพครู สานึกความเป็น
ไทย ยึดมั่นในระบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และบริหารจัดการองค์กรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จึงได้ปรับปรุง
หลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา และผ่าน
ความเห็ น ชอบจากสภาวิช าการในการประชุ มครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑

๑๖
จึงเสนอให้สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัยแยก
เล่ม)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑) ควรมี ก ารประเมิ น ก่ อ นและหลั ง เพื่ อ ศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ
นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาตามหลักสูตร
๒) การแยกการประกันคุณภาพออกมาเป็นวิชาเดียวเป็นสิ่งที่เห็นว่าเหมาะสม
๓) วิช าความเป็ นครู คุณ ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ควรแยกเป็น ๒
รายวิชา โดยแยกวิชาความเป็นครูออกมาให้ชัดเจน เน้นการเรียนการสอนให้เกิดทัศนคติ หรือที่เป็นการปลูก
จิตจิตวิญญาณความเป็นครู
๔) ในรายวิชาการประกันคุณภาพ ถ้าเป็นไปได้ควรเติมเนื้อหาเกี่ยวกับ Active
Leaning และ PLC เข้าไป และให้เนื้อหามีความสอดคล้องหรือตรงกับที่ครูต้องปฏิบัติจริง
๕) มีข้อสังเกตว่า คาอธิบายรายวิชาของวิชา GD 58204 หลักสูตรและเทคนิค
การสอนกับคาอธิบายรายวิชาของวิชา GD 58205 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนมีความซ้าซ้อนกัน
(Over Lap) จึงเสนอว่าในรายวิชาหลักสูตรและเทคนิคการสอนควรมีเนื้อหาที่มุ่งเน้นในเรื่องการออกแบบ
การสอนหรือเทคนิคการสอน ส่วนรายวิชาการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนในแง่ชื่อรายวิชา เสนอให้
คาว่า การจัดการเรีย นรู้เปลี่ ยนเป็น การจัดการเรียนรู้ และเนื้อหาหลักของวิช านี้ ควรเน้นเนื้อหาไปที่เรื่อง
Classroom Management หรือ การจัดการชั้นเรียนที่สอดคล้องสามารถรองรับลักษณะของนักเรียนในยุค
ปัจจุบัน เช่น เรื่องกติกาชั้นเรียน ความแตกต่างระหว่างบุคคล นักเรียนสมาธิสั้น นักเรียนที่มีปัญหาเรื่องอารมณ์
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ข้อ ๑๖ แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติ เห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
(หลักสูตรปรับ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๖๑) โดยนาข้อคิดเห็ นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดาเนินการ
ปรับปรุง
วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากอธิการบดี
๕.๑.๒ พิจารณาวินิจฉัยการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหารแทน
ตาแหน่งที่ว่าง
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงรายละเอียดว่า ในวันที่
๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช ได้ครบวาระการดารงตาแหน่งอธิการบดี มีผล
ให้ รองอธิ การบดี พ้ นจากต าแหน่ งด้ วย ตามมาตรา ๓๒ วรรค ๓ แห่ งพระราชบั ญญั ติ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ

๑๗
พ.ศ.๒๕๔๗ และมีผลให้รองอธิการบดี ราย อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น พ้นจากตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลั ย
จากรองอธิการบดีก่อนครบวาระ และรองอธิการบดี ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ พ้นจากตาแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหารในส่วนของผู้แทนจากผู้บริหารทั้งหมดก่อนครบวาระด้วย
ตั้งแต่วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑
ตามข้อ ๘ วรรค ๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงว่าด้วยคุณสมบัติ
หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร พ.ศ.๒๕๔๗ ระบุ “ในกรณีที่
กรรมการสภามหาวิทยาลั ยจากผู้ ดารงตาแหน่งบริหารพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ ให้ ทาการเลื อกตั้งแทน
ตาแหน่งที่ว่าง โดยนาความในข้อ ๕ และข้อ ๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่วาระของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู้ดารงตาแหน่งบริหารที่พ้นจากตาแหน่งนั้นจะเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน” กรณีนี้ เนื่องจากกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหารดังรายนามดังกล่าว ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง
ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน
พ.ศ.๒๕๕๘ จะครบวาระการดารงตาแหน่งในวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งถ้านับจากวันพ้นตาแหน่งรอง
อธิการบดีจะเหลือวาระการดารงตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยไม่ถึง ๙๐ วัน จึงไม่ต้องมีการเลือกตั้งแทน
ตาแหน่งที่ว่าง ตามที่ระบุไว้ใน ข้อ ๘ วรรค ๒ ของข้อบังคับดังกล่าว
อนึ่ง เมื่อศึกษาพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏในเรื่องนี้ที่ระบุไว้ในมาตรา ๑๗ วรรค ๔
ที่ระบุว่า “ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖ (๓) (๔) หรือ (๕) พ้น
จากตาแหน่ งก่อนครบวาระ และได้มีการดาเนินการให้ผู้ใดดารงตาแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้นั้นอยู่ในตาแหน่งเพียง
เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการดารงตาแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวันจะไม่ดาเนินการให้
มีผู้ดารงตาแหน่งแทนก็ได้ ให้สภามหาวิทยาลัยประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเท่าที่มีอยู่มีอานาจและ
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๑๘ ต่อไปได้” ทาให้สามารถตีความได้ อีกว่า การเลื อกตั้งผู้ดารงตาแหน่ งแทนนั้นจะ
ดาเนินการก็ได้ หรือไม่ดาเนินการก็ได้ ด้วย
เพื่ อให้ เกิ ดความชั ดเจนในการปฏิ บั ติ จึ งน าเสนอสภามหาวิ ทยาลั ยเพื่ อพิ จารณาวิ นิ จฉั ย
การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหารแทนตาแหน่งที่ว่าง ตามข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
ผู้ดารงตาแหน่งบริหาร พ.ศ.๒๕๔๗
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓ ๒ ม า ต ร า ๑ ๗ แ ห่ ง พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และข้อ ๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงว่าด้วยคุณสมบัติ
หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร พ.ศ.๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัย
มีมติไม่ต้องมีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารแทนตาแหน่ง ที่ว่าง จนกว่า
วาระการดารงตาแหน่งจะครบแล้ว

๑๘
๕.๑.๓ พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีว สัน ต์ นาคเสนีย์ ให้ รายละเอียดว่า ตามที่สภา
มหาวิทยาลั ยมี คาสั่ งที่ ๓๑/๒๕๖๐ เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม โดยมี
นางสาวณัฐ ภรณ์ แช่ม เทศ ดารงตาแหน่ง เลขานุก ารคณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ต่อมา นางสาวณัฐ ภรณ์ แช่มเทศ สิ้นสุดระยะเวลาการช่ว ยราชการที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่
วัน ที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ ถึงวัน ที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ และกลับไปปฏิบัติง านในสังกัด คณะ
วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี ตั้ง แต่ว ัน ที ่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เพื ่อ ให้ก ารด าเนิน งานของคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
นางพรพิมล สุวรรณนัจศิริ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสานักงานคณบดี ดารงตาแหน่งเลขานุการคณะกรรมการ
ประจาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๖ แห่งข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง ว่าด้ว ย คณะกรรมการประจา
คณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติ แต่งตั้ง นางพรพิมล สุวรรณนัจศิริ ให้ดารงตาแหน่ง เลขานุก าร
คณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แทนตาแหน่งที่ว่างตามวาระที่เหลือของผู้ที่ตนแทน
๕.๑.๔ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัย เป็นกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย
นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์ นิติกร ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏ หมู่บ้ านจอมบึ งได้มีคาสั่ งที่ ๐๘/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์ และร้องทุกข์ประจา
มหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ และคาสั่งแต่งตั้งเพิ่มเติมแทนผู้ที่พ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ
ฯ เพื่อให้มอี านาจหน้าที่พิจารณาเรื่องอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของสภา
มหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับการอุ ทธรณ์และการร้องทุกข์นั้น ต่อมา ก.อ.ม. ได้ครบวาระ
การดารงตาแหน่งคราวละ ๓ ปี เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งในส่วนเฉพาะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยจากผู้มีประสบการณ์ด้านต่างๆ จานวน ๔ คน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ และการแก้ไขคาสั่งลงโทษ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๖ วรรคสาม
กาหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ งคณะกรรมการสรรหากรรมการ ก.อ.ม. ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
มหาวิ ท ยาลั ย ดั ง นั้ น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง จึ ง ขอน าเสนอให้ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสรรหาดังกล่าว เพื่อดาเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกมหาวิ ทยาลัย
จานวน ๔ คน แทนตาแหน่งที่ครบวาระ
ข้อ ๖ วรรคแรก กาหนดว่า “ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย เรียกโดยย่อว่า ก.อ.ม. ประกอบด้วย

๑๙
(๑) ...
(๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จานวนสี่คน จากผู้มี
ประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล จานวนหนึ่งคน จากผู้มีประสบการณ์ด้านงานตุลาการ อัยการหรือ
ทนายความ จ านวนหนึ่งคน จากผู้ มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการส่ วนราชการ จานวนหนึ่งคน จากผู้ มี
ประสบการณ์ด้านการบริหารอุดมศึกษา จานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ”
ข้อ ๖ วรรคสาม กาหนดว่า “ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการสรรหากรรมการตาม ๖
(๒) จากบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสม”
ข้อ ๗ วรรคสี่ กาหนดว่า “ในกรณีที่ ก.อ.ม.พ้นจากตาแหน่งตามวาระ ให้มหาวิทยาลั ย
ดาเนินการเสนอ สภามหาวิทยาลัยให้แต่งตั้ง ก.อ.ม. ใหม่ภายในหกสิบวันหลังจากครบวาระ...”
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามมาตรา ๑๘ (๑๓) และ (๑๔) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้ อ ๖ วรรคสาม แห่ ง ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง ว่ า ด้ ว ย
การอุ ท ธรณ์ การร้ อ งทุ ก ข์ และการแก้ ไ ขค าสั่ ง ลงโทษ พ.ศ. ๒๕๕๖
สภามหาวิ ท ยาลั ย มี ม ติ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จานวน ๔ คน เพื่อเป็นกรรมการ
ในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย แทนตาแหน่งทีค่ รบวาระ ดังนี้
๑. ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดี
เป็นกรรมการ
๓. อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น
รองอธิการบดี
เป็นกรรมการ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม ประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ
เป็นกรรมการ
๕. อาจารย์ ดร.นาวิน คงรักษา
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจา
เป็นกรรมการ
๖. นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์
นิติกร
เลขานุการ
๗. นายวุฒิกร ไชยพันธ์
นิติกร
ผู้ช่วยเลขานุการ
๕.๑.๕ พิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการจัดหารายได้และผลประโยชน์แทนตาแหน่ง
ที่ว่าง
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข เลขานุการ ชี้แจงรายละเอียดว่า ด้วยวาระการดารง
ตาแหน่งกรรมการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากผู้แทนผู้บริหาร พ้นจากตาแหน่งกรรมการจัดหารายได้และ
ผลประโยชน์ เพื่อให้การดาเนิน งานของคณะกรรมการจัดหารายได้และผลประโยชน์ดาเนินการได้อย่าง

๒๐
ต่อเนื่อง จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการจัดหารายได้และผลประโยชน์
ในส่วนกรรมการจากผู้แทนผู้บริหารแทนตาแหน่งที่ว่าง
มติที่ประชุม
อาศัยอานาจตามมาตรา ๑๘ (๑๔) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การจัดหารายได้และ
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการ
จัดหารายได้และผลประโยชน์แทนตาแหน่งที่ว่าง ดังนี้
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ
๒) อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น
ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ
๕.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ
๕.๒.๑ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ
ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ ตามคาสั่ง
ที่ ๐๖/๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่
๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อให้คณะกรรมการดาเนินการสรรหากรรมการสภาวิชาการ นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ ได้ดาเนินการสรรหากรรมการสภา
วิชาการโดยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๘
เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว จึงเสนอรายชื่ อ กรรมการสภาวิ ช าการ พร้ อ มประวัติ ก รรมการ
สภาวิช าการต่ อสภามหาวิทยาลั ยเพื่ อพิ จารณา (รายละเอี ยดตามเอกสารประกอบการประชุม และเอกสาร
ประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๙ (๓) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๘
สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ ดังนี้
๑) อธิการบดี
ประธานสภาวิชาการ
๒) ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี
สังข์ศรี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓) รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์
สังข์รักษา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔) รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธ
ไกยวรรณ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๕) รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์
อิงอาจ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรา
ชนะกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๗) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระศักดิ์ มงคลเคหา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๘) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

๒๑
๙) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวัฒน์
๑๐) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติรัตน์
๑๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลัยพร
๑๒) อาจารย์ ดร.อนงค์
๑๓) อาจารย์ ดร.เสรี
๑๔) อาจารย์ ดร.สาราญ

๑๕) อาจารย์ ดร.นาวิน
๑๖)
๑๗)
๑๘)
๑๙)
๒๐)
๒๑)

รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย
อาจารย์ ดร.เชิดชัย
อาจารย์ ดร.โอภาส
นางสาวธาราพร
นางสุพัตรา
นางสาวสิริพร

จารุภัทรศิริพงษ์ กรรมการจากคณาจารย์ประจา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เจริญสุข
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
คณะวิทยาการจัดการ
ไชยสิทธิ์
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สระบัว
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
คณะครุศาสตร์
เพิ่มชาติ
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สุขแสวง
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและ
การแพทย์แผนไทย
คงรักษา
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
บัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการ
ธุระแพง
ผู้ช่วยเลขานุการ
หรสิทธิ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
ไชยศรี
ผู้ช่วยเลขานุการ
หมายเกื้อ
ผู้ช่วยเลขานุการ
นันยา
ผู้ช่วยเลขานุการ

๕.๓ เรื่ องเสนอเพื่อพิจ ารณาจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
๕.๓.๑ พิ จ ารณาร่ า ง กรอบ หลั กเกณฑ์ และวิธี ก ารติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ น
ผลงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
นางสาวชู ศ รี อุ ด มกุ ศ ลศรี กรรมการและเลขานุ ก าร คณะกรรมการติ ด ตาม
ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของมหาวิท ยาลั ย ชี้ แจ้งรายละเอียดว่ า ตามที่ สภามหาวิทยาลั ย ได้แต่งตั้ ง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ตามคาสั่งที่ ๐๑/๒๕๖๐ สั่ง
ณ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้นเพื่อให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่า

๒๒
ด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๙ วรรคสอง และมติที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ในการนี้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึงได้กาหนดแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็น ๒ ระยะ ดังนี้
ระยะที่ ๑ ติดตามและตรวจสอบบางประเด็น
๑) ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสนองพระราโชบาย
ด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐
๓) การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพียงสิ้นสุดไตรมาส
ที่ ๒ (๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)
๔) การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนและวิกฤต
ระยะที่ ๒ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานตามกรอบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
ก่อนที่จะมีการลงมติ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายให้ข้อเสนอแนะกับคณะกรรมการติดตาม สรุปได้ ดังนี้
๑) การประเมินผล ควรปรากฏผลการประเมินที่สะท้อนให้เห็นถึงการจัดการเรียนการสอนแบบ
Active Learning ด้วย
๒) ควรมีการระบุให้ชัดเจนว่าผลการประเมินคุณลักษณะผู้บริหารประเภทคณบดี ได้มาอย่างไร
หรือจากกรรมการชุดใด
๓) ค่าระดับความสาเร็จที่เป็นเชิงปริมาณ ถ้ามีการให้รายละเอียดที่เป็นเชิงคุณภาพประกอบ จะเป็น
ประโยชน์สาหรับการปฏิบัติของผู้ที่เกี่ยวข้องยิ่งขึ้น
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๙ วรรคสอง แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบกรอบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒๓
๕.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
๕.๔.๑ พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ราย นางสาวพิมม์ญภัทร สุพรรณ
พงศ์ ตาแหน่งอาจารย์
นางรพีพรรณ คทาวัชรกุล ชี้แจงรายละเอียดว่า ด้วยมหาวิทยาลัยได้ดาเนินการ
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวพิมม์ญภัทร สุพรรณพงศ์
ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารง
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ ๑๐ พ.ศ.๒๕๕๖
คณะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ป ระเมิ น ผลงานทางวิ ช าการและจริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ผลงานทางวิชาการของผู้ขอ
กาหนดตาแหน่งราย นางสาวพิมม์ญภัทร สุพรรณพงศ์ ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินอย่างเป็นเอกฉันท์ เนื่องจาก
พบว่าผู้ขอกาหนดตาแหน่งได้ลอกเลียนผลงานทางวิชาการจากตาราหลักการตลาด เขียนโดย ศาสตราจารย์
วิทวัส รุ่งเรืองผล ซึ่งตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ ข้อ ๕.๑.๔ (๑) กาหนดว่าผู้
ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนและ
ไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิ ชาการมีมติในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อ
วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ เห็นชอบตามมติคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
จึงขอนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดาเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
หลั ก เกณฑ์แ ละวิธีก ารพิจ ารณาแต่งตั้ งบุ คคลให้ ดารงต าแหน่ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติ ที่ ประชุ ม อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๘ (๙) แห่ งพระราชบั ญญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ
๑) เห็ นชอบตามมติของคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิช าการ ผลการประเมินผลงานทาง
วิชาการของผู้ขอกาหนดตาแหน่งราย นางสาวพิมม์ญภัทร สุพรรณพงศ์ ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
๒) มอบมหาวิทยาลัยดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย
๓) มอบมหาวิทยาลัยชี้แจง สร้างความเข้าใจกับคณาจารย์ในเรื่องการขอตาแหน่งทางวิชาการที่ถูกต้อง

๒๔
วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข แจ้งว่าตามที่นายกสภามหาวิทยาลัยอนุญาตให้นาเรื่องที่ อาจารย์
ดร.สุ ดจิ ต หมั่นตะคุ เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลั ย ว่าเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ ไปที่ศาล
ปกครองกลาง ซึ่งศาลมีการไต่สวนคู่กรณี กรณีเหตุขัดข้องที่สภามหาวิทยาลัยยังไม่ได้ดาเนินการตามคาสั่งศาล
ปกครองสูงสุด ในการนารายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดผู้ฟ้องคดี (นายสนม ผิวงาม) เสนอขอ
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และในวันดังกล่าว อาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด ผู้รับมอบอานาจจากผู้ฟ้องคดีได้แจ้งต่อศาล
ว่า สภามหาวิทยาลัยได้ยื่นเอกสารเกี่ยวกับรายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในการประชุม วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นเอกสารอันเป็นเท็จ และยังอ้างอีกว่า น่าจะเป็น
เอกสารฉบับเดียวกันที่ยื่นสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ คณะกรรมการกฤษฎีกา ในฐานะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจึงเห็นควรให้สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาตรวจสอบ
มติที่ประชุม อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๑๔ แห่ ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
พ.ศ.๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติมอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและนาผล
การตรวจสอบเสนอสภามหาวิทยาลัย
๖.๒ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เลิกประชุมเวลา ๑๘.๑๐ น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค์
นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข
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