๑

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
วันอังคารที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมราชภัฏ ๑ สานักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร
รายนามผูเ้ ข้าประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทาหน้าที่
แทนนายกสภามหาวิทยาลัย
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดี
๓. ดร.กฤษณา เชยพันธุ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ดร.กาพล วันทา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. ดร.คมศร วงษ์รักษา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. นายเรืองชัย เนตรปฐมพร
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย
๘. อาจารย์จินตนา กล้ายประยงค์
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
แทนประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ กรรมการจากผู้บริหาร
๑๐. อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น
กรรมการจากผู้บริหาร
๑๑. อาจารย์ทัศนีย์ นาคเสนีย์
กรรมการจากผู้บริหาร
๑๒. อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง
กรรมการจากผู้บริหาร
๑๓. อาจารย์ ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
๑๔. อาจารย์ ดร.นาวิน คงรักษา
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
๑๕. อาจารย์ ดร.บุรินทร์ นรินทร์
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
๑๖. อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข
รองอธิการบดี
๑๗. นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์
นิติกร
๑๘. นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๑๙. นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

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

๒
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
๒. อาจารย์รวย ตั้งมุททาภัทรกุล
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจา ลิขิตยิ่งวรา
๔. นายพูนชัย คทาวัชรกุล
๕. นางรพีพรรณ คทาวัชรกุล
๖. นายชลธิศ โพธิประภา

รองอธิการบดี
ผู้อานวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและ
การแพทย์แผนไทย
ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
ผู้อานวยการกองกลาง
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากประธาน
เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทาหน้าที่ประธานเปิดงานการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ
หมู่ บ้ า นจอมบึ ง วิ จั ย ครั้ ง ที่ ๕ ถื อ ว่า เป็ น การประชุ มที่ ท าได้ ดี มี ผู้ ม าร่ว มเสนองานวิ จั ยมากถึ ง ๑๗๒ คน
มี โ อกาสเข้ า ไปรั บ ฟั ง การน าเสนองานวิ จั ย ตามห้ อ งต่ า ง ๆ บางห้ อ งเป็ น งาน วิ จั ย ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ซึ่งก็นาเสนอได้ดี ผู้วิพากษ์เองได้บอกว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ ระดับปริญญาโท ส่วนใหญ่ทาได้ดี แต่ก็มีข้อสังเกต
ว่า มีผู้นาเสนอบางส่วนที่เป็นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาบางแห่งมีลักษณะเหมือนเพียงเป็นการหาเวทีให้
นักศึกษาได้น าเสนอ แต่การนาเสนอสะท้อนถึงความไม่พร้อม เช่น นาเสนอไม่ตรงกับบทคัดย่อ สถิติที่ใช้
ไม่เหมาะสม เป็นต้น จึงฝากเป็นข้อคิดในการรักษาคุณภาพของงานดังกล่าว และขอเชิญอธิการบดี กล่าวเรื่อง
กิจกรรมมวยไทยที่จัดขึ้นในช่วงเย็น
อธิการบดี ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติ มว่า มหกรรมมวยไทยนานาชาติ จะจัดในช่วงเย็นวันที่ ๑
มีนาคม ของทุกปี ปีนี้มีนักมวยจากหลายประเทศได้มาร่วมแข่งขัน ประมาณ ๑๐ ประเทศ ซึ่งมีทั้งที่มาจาก
ต่างประเทศ และที่มาอยู่ค่ายมวยในประเทศไทย มีผู้สนใจร่วมงานเป็นจานวนมาก และมีการถ่ายทอดสดทาง
สถานีโทรทัศน์ กูรูทวี ี
ที่ประชุมรับทราบ และมีความชื่นชมกับกิจกรรมทั้งสองรายการนี้
๑.๒ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากอธิการบดี
๑) ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร
เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารง
ตาแหน่งคณบดี และอาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
สถาบัน ผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการศูนย์และหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ ได้ครบวาระการดารงตาแหน่งผู้บริหารในวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

๓
อาศัยอานาจตามมาตรา ๑๖ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง ว่ า ด้ ว ย คุ ณ สมบั ติ หลั กเกณฑ์ และวิ ธี การเลื อกกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบั บที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ อธิการบดีได้ เรียกประชุ มผู้ ดารงตาแหน่งบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
ผู้ดารงตาแหน่งบริหารแทนตาแหน่งที่ว่าง เพื่อดารงตาแหน่งตามวาระที่เหลือของผู้ที่ตนแทน โดยผลการเลือกตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร เป็นดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
(๑) อาจารย์ทัศนีย์ นาคเสนีย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งคณบดี
(๒) อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
สถาบัน ผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการศูนย์และหัวหน้า
ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ
ทท

ที่ประชุมรับทราบทททททท
ที่ที่
๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ การเขียน
ผลงานวิเคราะห์จากงานประจา เพื่อให้สายสนับสนุนมีความรู้ ประสบการณ์ในการที่จะทาผลงานวิชาการเพื่อ
เข้าสู่ตาแหน่งชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ในระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยากร คือ
นายเรื อ งชั ย จรุ ง ศิ ร วั ฒ น์ ท่ า นเป็ น นั ก วิ เ คราะห์ น โยบายและแผน เชี่ ย วชาญ ส านั ก งานอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๓) ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ความสาคัญในเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอน ในวันที่ ๒๖
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จะมีการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
เป็นการขยายผลทั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยก็ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง แต่สามารถดาเนินการ
ได้เฉพาะบางสาขา การเรียนการสอนแบบ Active Learning เป็นการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติ เน้นให้
ผู้ เ รี ย นสามารถสร้ างผลงาน ผลิ ต ผลงาน ลดรู ปแบบการบรรยายให้ น้ อยลง โดยเชิ ญ นายแพทย์ย งยุ ท ธ์
วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้สรรหาให้ท่านเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และ
เป็นแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษา มาเป็นวิทยากร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบประสานงานเรื่องนี้ การอบรมในภาคเช้าอาจารย์ทั้งมหาวิทยาลัย
จะเป็นผู้รับฟังทาความเข้าใจภาคทฤษฎี ส่วนภาคบ่ายเป็นการนาเสนอผลงานการสอนของอาจารย์ที่นาร่อง
ไปแล้ว เพื่อให้ที่ประชุมได้เห็นตัวอย่าง และรับข้อคิดเห็นจากวิทยากร เรื่องเดียวกั นนี้จะจัดให้มีการอบรม
อีกครั้งหนึ่งในวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิอีกท่านหนึ่งที่ทาเรื่อง General
Education มานาน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มาเป็นวิทยากร กลุ่มเป้าหมายการอบรมจะเป็นอาจารย์ที่นาร่องมาแล้ว ประมาณ ๕๐ กว่าคน โดยจะเป็น

๔
การอบรมเชิงลึกเพื่อให้อาจารย์มีความชัดเจนยิ่งขึ้น อีกสองวันต่อจากนั้น จะเป็นวิทยากรให้กับกลุ่มเป้าหมาย
อีกกลุ่มหนึ่ง คือ ครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน ในจังหวัดราชบุรี
๔) เรื่ อ งที่ ป รากฏเป็ น ข่ า วในสถานี โ ทรทั ศ น์ ห ลายช่ อ งเกี่ ย วกั บ ว่ า ในวั น ที่ ๔ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีนักศึกษาประมาณ ๑๐ กว่าคนมาชุมนุมประท้วงมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ซึ่งน่าจะ
มีบุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นคนชักนานักศึกษาเข้ามาชุมนุมประท้วง ประเด็นของการชุมนุม คือ เรื่องการได้
ใบประกอบวิชาชีพครูล่าช้า โดยมีการออกข่าวไปว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยจานวนมากที่ไม่ได้รับใบประกอบ
วิช าชีพครู ส่ งผลทาให้ นั กศึกษาไม่สามารถสอบบรรจุครูได้ ทั้งที่มหาวิทยาลั ยได้ดาเนินการในการที่จะให้
นักศึกษาที่จ ะส าเร็จ การศึกษาในปี นี้ได้รั บ ใบประกอบวิช าชีพ ครู และโดยข้อเท็จจริง ในการชุมนุมวันนั้น
มีนักศึกษาห้าถึงหกร้อยคนที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพครูไปแล้ว จากการทางานของศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู และ
ส่วนใหญ่สมัครสอบไปเรียบร้อยแล้ว แม้แต่นักศึกษาที่มาชุมนุมประท้วงในวันนั้น บางคนก็ได้รับใบประกอบ
วิชาชีพครูแล้ว และนามาด้วย ก็ได้ซักถามว่า ใครสมัครแล้ว นักศึกษาก็ตอบว่าสมัครกันแล้ว แต่เมื่อเป็นข่าว
สู่สาธารณชน ทาให้คนเข้าใจคลาดเคลื่อน วันนั้นมีสื่อสานักเดียวที่มาทาข่าว เข้าใจว่าได้รับการเชิญให้มา
ซึ่งข่าวที่ออกสู่ สาธารณะนั้น ทาให้คนเข้าใจผิ ดได้ว่า ๑. หลักสู ตรสายครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้าน
จอมบึงไม่ได้รับการเห็นชอบจากคุรุสภา ส่งผลทาให้ไม่ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู เนื่องจากข่าวที่ออกนั้นมี
สองส่วน ส่วนแรกเป็นเรื่องการชุมนุมประท้วงที่นักศึกษาไม่ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู ส่วนต่อมาเป็ นเรื่อง
ของมหาวิทยาลัย ๔ แห่ง ที่ (หลักสูตร) ไม่ได้ (รับ) การรับรองจากคุรุสภา แต่ไม่มีการระบุชื่อมหาวิทยาลัย
๔ แห่ง แต่เมื่อข่าวส่วนแรกเป็นเรื่องการประท้วงเรื่องใบประกอบวิชาชีพ ทาให้คนฟังข่าวไปสามารถสรุปเองได้
ว่า หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้ านจอมบึง ไม่ได้รับการรับรอง ส่งผลทาให้นักศึกษาสายครูเป็น
จานวนมากไม่สามารถไปสมัครสอบบรรจุได้ ซึ่งข้อเท็จจริงนักศึกษาทุกคนไปสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทุกคน
แม้แต่ผู้ที่ไม่ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวนั้น เป็นช่วงที่ทุกมหาวิทยาลัยต่างต้องการ
ใบประกอบวิชาชีพครูทั้งหมด ดังนั้น สพฐ. จึงได้มีการยืดหยุ่ นเรื่องการสมัครสอบ ที่แม้กระทั่ งนักศึกษาที่ไม่
สามารถที่จะลงทะเบียนได้ ก็ยังสามารถสมัครสอบได้หากมหาวิทยาลัยยืนยันรับรอง ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้ านจอมบึ งได้ยื น ยั น รั บ รองทุ กคน โดยทาการรั บ รองทางเวบไซต์ไปว่านักศึกษาที่มีรายชื่ อต่อไปนี้อ ยู่
ในกระบวนการขอใบประกอบวิชาชีพครูทั้งหมด วันนี้การสอบบรรจุครูผ่านไปเรียบร้อยแล้ว ทุกคนได้สอบหมด
ไม่มีปัญหาอะไร และ ณ วันนี้ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงที่ยื่นขอใบประกอบวิชาชีพครู ก็ได้
ใบประกอบวิชาชีพครูทั้งหมด มีคนถามว่ามหาวิทยาลัยอื่นมีความล่าช้าเหมือนมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึงหรือไม่ ตอบว่ามี แต่ที่มหาวิทยาลัยเป็นข่าวขึ้นมา เข้าใจว่ามีคนเจตนาให้เป็นข่าว
สิ่งที่มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการไปเกี่ยวกับเรื่องนี้ เช้าวันรุ่งขึ้น วัน ที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ได้ทาหนังสือชี้แจงไปยังเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ก่อนหน้านั้นก็ได้เรียนเสนอด้วยวาจากับท่าน
และท่านก็เข้าใจสถานการณ์ รวมถึงเรื่องหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และได้ให้สานัก
ส่ ง เสริ มวิ ช าการและงานทะเบี ย นท าประกาศแจ้ ง และน าหลั ก ฐานการได้รั บ การรั บ รองหลั ก สู ตรสายครู
ทุกหลักสูตรที่เปิดสอน และทุกหลักสูตรที่นักศึกษาครูสาเร็จการศึกษา นาเสนอเพื่อให้สังคมได้รับทราบเรื่องนี้

๕
อย่างไรก็ตามก็มีความเสียหายเกิดขึ้น คือ คนรับฟังข่าวและเข้าใจผิด ความเสียหายที่ตามมาคือ มี นักศึกษา
ที่มารายงานตัวแล้ว ในปี ๖๐ มาขอลาออก เหตุผลในการลาออก เพราะไม่มั่นใจว่าหลักสูตรมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจะได้รับการรับรองจากคุรุสภา และจะไม่ได้ใบประกอบวิชาชีพครู สิ่งที่มหาวิทยาลัยได้
ดาเนินการต่อมา คือ การแถลงข่าวกับสื่อมวลชนเมื่ อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้ข้อมูลข้อเท็จจริง
และเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีการนาเรื่องนี้เข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารของ
มหาวิ ท ยาลั ย ที่ ต้อ งใช้ เ วลาจนถึง วั น ที่ ๑๒ เมษายน เกี่ย วข้อ งกับ การปฏิบั ติห น้ าที่ ข องผู้ บริ ห ารชุ ดใหม่
มติที่ประชุมมี ดังนี้
๑. ให้ ตั้ ง คณะกรรมการสอบข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ เหตุ ก ารณ์ นี้ ว่ า ข้ อ เท็ จ จริ ง เป็ น อย่ า งไร
เพื่อหาทางแก้ไข สิ่งแรกที่ต้องสอบหาข้อเท็จจริงคือ กระบวนการในการขอใบประกอบวิชาชีพครูที่ดาเนินการ
โดยศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูมีความล่าช้ าจริงหรือไม่ ถ้าใช่ ล่าช้าด้วยสาเหตุใด เป็นความผิดพลาดบกพร่องของ
ผู้ปฏิบัติ หรือเป็นความผิดพลาดบกพร่องของใคร หากได้รับคาตอบโดยเร็วจะสามารถแก้ปัญหาได้ เพราะเท่าที่
รับฟังการชี้แจงด้ว ยวาจา ยั งไม่ได้ล งลึ กในข้อเท็จจริง พบว่า การล่ าช้านั้น มีส่วนที่เกิดมาจากตัวนักศึกษา
โดยชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการได้รับใบประกอบวิชาชีพครู มี ๓ ขั้นตอน คือ
๑) หลั ก สู ต รสายวิ ช าชี พ ครู ต้ อ งผ่ า นความเห็ น ชอบจากสภามหาวิ ท ยาลั ย เมื่ อ
สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยก็ ต้องส่งหลักสูตรนี้ไปที่ สานักงาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) ในฐานะต้ น สั ง กั ด สกอ. ไม่ มีห น้ าที่ อ นุมั ติ แต่ มีห น้ าที่ รั บทราบว่ า
สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาหลักสูตรแล้วและอนุมัติให้มหาวิทยาลัยดาเนินการหลั กสูตรนี้ได้ ประเด็นที่ สกอ.
จะพิจารณาเป็นเรื่องของความสมบูรณ์ ความถูกต้องของหลักสูตร ที่จะพิจารณามากเป็นพิเศษ คือ ศักยภาพ
อาจารย์ป ระจ าหลั กสูตร ว่า เป็ น ไปตามมาตรฐานหลั กสู ตรหรือไม่ ซึ่งปัจจุบัน ใช้มาตรฐานปี พ.ศ. ๒๕๕๘
หลั กสู ตรใดก็ตามที่ จั ดทาในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นมา ใช้มาตรฐานนี้ หลั กสู ตรใดที่จั ดทาก่อนหน้า จะใช้
มาตรฐานปี พ.ศ. ๒๕๔๘ สาหรับหลักสูตรสายวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สรุปได้ว่า
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อนุมัติแล้ว
๒) ส่งไป สกอ. เพื่อให้รับทราบและเห็นชอบแล้ว
๓) เมื่อ สกอ.เห็ นชอบเรียบร้อยแล้ ว ก็ต้องส่งหนังสือแจ้ งจาก สกอ. ไปคุรุสภา คุรุสภามี
หน้าที่ไปประเมินมาตรฐานการผลิต วิธีการประเมินมาตรฐานการผลิตจะมีอนุกรรมการจากคุรุส ภามาที่
มหาวิทยาลัยเพื่อดูกระบวนการผลิตทั้งหมด ไปตรวจดูห้องปฏิบัติการ ตรวจสอบอาจารย์ ผลงาน สัมภาษณ์
ผู้เกี่ยวข้อง กลับไปประชุมสรุป และเสนอไปที่กรรมการคุรุสภาอีกรอบหนึ่งเพื่อรับรอง หลักสูตรสายครูของ
มหาวิทยาลัย เข้าสู่กระบวนการทั้งหมดแล้ว และคุรุสภาให้การรับรอง เมื่อคุรุสภารับรองแล้วก็จะส่งผลให้
นักศึกษาทุกคนที่สาเร็จการศึกษาได้รับใบประกอบวิชาชีพครู ซึ่งปัจจุบันการได้รับใบประกอบวิชาชีพครูได้โดย
อัตโนมัติ คือ ถ้าหลักสูตรได้รับการรับรองจากคุรุสภา คนที่สาเร็จการศึกษาสามารถขอใบประกอบวิชาชีพครูได้
ซึ่งการรับใบประกอบวิชาชีพครูแต่เดิมเป็นหน้าที่ของนักศึกษา จนในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ นักศึกษาเริ่มมีจานวนมาก
คุ รุ ส ภาจึ ง ขอความร่ ว มมื อ จากสถาบั น ที่ ผ ลิ ต ครู ทั้ ง หมด ด าเนิ น การขอใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ครู

๖
ด้วยโปรแกรม KSP ด้วยการให้นักศึกษาไปเริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยบันทึกข้อมูลเพื่อขอใบประกอบวิชาชีพครู ด้วย
การใช้โปรแกรมนี้ โดยมีการลงนามความร่วมมือเรื่องนี้ ซึ่งย้อนไปช่วงที่มหาวิทยาลัยยังมีจานวนนักศึกษา
ไม่มาก เจ้าหน้าที่ก็จะดาเนินการให้ได้ มาสองปีนี้ที่เปลี่ยนใหม่เนื่องจากมีนักศึกษาจานวนมาก จึงให้นักศึกษา
บันทึกข้อมูลด้วยตนเอง และพบความผิดพลาดในการกรอกเกิดขึ้น ทราบว่าได้มีเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาวิชาชีพ
ครูไปพักค้างที่คุรุสภา เพราะได้รับความกดดันมาจากนักศึกษา ทาให้เกิดคาถามว่าเพราะเหตุใดนักศึกษา
สายวิชาชีพครูบางส่วนจึงมีลักษณะแบบนี้ ทั้งที่รู้สถานการณ์ แต่กลับแสดงการต่อว่า โจมตี ทั้งที่การขอใบประกอบ
วิชาชีพครูเป็นหน้าที่ของนักศึกษา แต่ที่มหาวิทยาลัยดาเนินการให้ เพราะมหาวิทยาลัยได้ไปลงนามความร่วมมือ
การสอบข้อเท็จจริงรวมถึงประเด็นเรื่องความรับผิดชอบ ทั้งบุคคล หน่วยงาน เมื่อตรวจสอบไป
แล้วพบว่าทาให้เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย ก็ต้องรับผิดชอบ
๒) เนื่องจากปรากฏความเสียหายแล้ว จะต้องมีการแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงาน และ
เนื่องจากว่า มีประเด็นเรื่องการเผยแพร่ข้อมูล ทั้งที่รู้ว่าข้อมูลนี้ไม่จริง แต่มีการนาไปเผยแพร่ต่อในโซเชียล
มีเดีย ได้มีการชี้แจงไปแล้วว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร แต่ก็ยังมีบางส่วนยังเผยแพร่ต่อ ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน
จึงมีความเห็นว่ามหาวิทยาลัยมีความจาเป็นที่จะต้องดาเนินการในเรื่องนี้ด้วย
ที่ประชุมรับทราบ แต่มีผู้ร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องแจ้งการชุมนุมประท้วง
เกี่ยวกับการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของอธิการบดี สรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้
๑) ขอให้มีการบันทึกเรื่องที่อธิการแจ้งในรายละเอียดเพื่อเก็บเป็นหลักฐาน
๒) เห็นด้วยที่ต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริง
๓) เห็นด้วยว่าควรมีการชี้แจงข้อเท็จจริงกับผู้สื่อข่าว และที่ผ่านทาง Social Media
๔) การชี้แจงข้อเท็จจริงหรือการยืนยันความถูกต้องถือว่าเป็นการแสดงศักยภาพขององค์กร
ซึ่งจะช่วยรักษาภาพพจน์ขององค์กรอันเป็นสิ่งที่สาคัญ
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๓ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากกรรมการ
ไม่มี
๑.๔ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากเลขานุการ
ขอเปลี่ยนเอกสารการประชุมหน้าที่ ๕ เป็นรายนามกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ที่ประชุมรับทราบ

๗
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ประธานขอให้ ที่ ป ระชุ ม ตรวจสอบรายงานการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีการแก้ไข ดังนี้
๑) หน้า ๑๑ (๕) ข้อความ “ได้มอบให้ ดร.นพ โพสุข เป็นประธานการประชุม” แก้ไขเป็น “ได้มอบให้
อาจารย์ ดร.อรรณพ โพธิสุข เป็นประธานการประชุม”
๒) ระเบียบวาระที่ ๕.๕.๑ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงบประมาณตามข้อ
ร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ลับ) ข้อความ “ดร.คมศร วงษ์รักษา
ประธาน” แก้ไขเป็น “ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์ ประธาน”
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย สืบเนื่องหน้า ๑๓
ระเบียบวาระที่ ๓.๓ เรื่องการขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ดร.ขวัญปภัสสร
จานทอง
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงว่า ด้วยเหตุผลข้อที่ ๑ ของการขอให้ทบทวนผลงานทางวิชาการ
ครั้งที่ ๒ ของอาจารย์ ดร.ขวัญปภัสสร จานทอง ได้อ้างเรื่องการขาดคุณสมบัติการดารงตาแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี ซึ่งเป็นประธานพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
ในการพิจารณาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ดร.ขวัญปภัสสร จานทอง ตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงการพิจารณา
ขอให้ ท บทวนผลการพิ จ ารณาผลงานทางวิ ช าการครั้ ง ที่ ๑ เนื่ อ งจากเรื่ อ งนี้ เ ป็ น ประเด็ น ด้ า นกฎหมาย
คณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการในการประชุมเมื่อวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาเรื่อง
การขอทบทวน เห็น ว่า ควรมีการศึกษาข้อกฎหมายให้ชัดเจน อุปนายกสภามหาวิทยาลัยในฐานะประธาน
คณะกรรมการพิ จ ารณาผลงานทางวิ ช าการจึ ง ได้ น าเรื่ อ งนี้ ม าสื บ เนื่ อ งเพื่ อ พิ จ ารณาในการประชุ ม
สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ และสภามหาวิทยาลัยมีมติดังที่ปรากฏในรายงานการประชุม นั้น
เนื่องจากภายหลัง คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมว่า เรื่อง
การขาดคุณสมบัติการดารงตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี
มิได้เป็นเรื่องที่มีการแจ้งอย่างเป็นทางการจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาถึงสภามหาวิทยาลัย
และเรื่ องนี้ ยั ง เป็ น ประเด็น ที่ อยู่ ร ะหว่ างการพิ จารณาของศาล จึ งเห็ นว่า การพิจารณาเรื่องที่มีก ารอ้ างว่ า
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์สนิ ท ชุนดี ขาดคุณสมบัติการดารงตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลั ยผู้ ทรงคุณวุฒิ
ดังกล่าวนั้น ขอให้เป็นเรื่องของทางมหาวิทยาลัย

๘
อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า เรื่องการขาดคุณสมบัติการเป็นบุคคลภายนอก
ของผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี นี้ได้นามาสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยแล้ว และสภามหาวิทยาลัย
ได้วินิจฉัยชัดเจนแล้วว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนิท ชุนดี ไม่ใช่เป็นบุคคลภายใน ท่านสามารถดารงตาแหน่ง
ผู้ทรงคุณวุฒิของ สภามหาวิทยาลัยได้ ความเห็นของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ก็เป็นความเห็น
อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้มีการฟ้องร้องเป็นคดีความอยู่ในศาลปกครองเกี่ยวพันกันหลายสานวน จึงเป็นประเด็น
ทีย่ ังไม่มีขอ้ ยุติ การยุติหรือสิ้นสุดจริง ๆ ต้องอาศัยคาพิพากษาของศาล
มติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบตามที่อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเสนอ โดยให้เพิ่มข้อความใน
ตอนท้ายของมติระเบียบวาระที่ ๓.๓ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ดังนี้ “แต่ประเด็นเรื่อง
การขาดคุณสมบัตินั้น ให้เป็นเรื่องของมหาวิทยาลัย”
๓.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ สืบเนื่องหน้า ๒๑ ระเบียบวาระที่ ๖.๒ รายงาน
ทางการเงิน รอบ ๕ เดือน โดยชี้แจงว่า ตามที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้มีข้อเสนอแนะให้แสดงข้อมูล
รายรับรายจ่ายของปีงบประมาณก่อน ๆ ประกอบ เพื่อให้เปรียบเทียบกันได้ เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยได้รับ
ทราบ และอาจมีข้อเสนอแนะ นั้น จึงได้จัดทารายรับรายจ่ายในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ ของมหาวิทยาลัย
เสนอเพิ่มเติม (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
ที่ประชุมรับทราบ
๓.๓ เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา (ลับ) จากคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงบประมาณตามข้อ
ร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
๓.๓.๑ พิจารณาผลการตรวจสอบการบริหารงบประมาณตามข้อร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่
ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (รายละเอียดตามรายงานการประชุมและเอกสารประกอบ
เป็นเอกสารแยกเล่ม)
๓.๔ นายเรืองชัย เนตรปฐมพร สืบเนื่องหน้า ๑๑ เรื่องการจัดกิจกรรมเดินเพื่อสุขภาพชมสวนมวลไม้
ในงานวิ่งชมสวนมวลไม้ในวรรณคดี : เขาประทับช้างเทรล ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา
๑๖.๐๐ น.เป็นต้นไป โดยชี้แจงเพิ่ มเติมว่า คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งอนุกรรมการ
เพื่อไปดาเนินการกิจกรรมนี้แล้ว และได้จัดทาบัตรเรียบร้อยแล้ว จึงขอเชิญชวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยร่วม
กิจกรรมดังกล่าว ซึ่งแต่เดิม เวลามีการจัดกิจกรรม มักไม่ได้เชิญชวนถึงสภามหาวิทยาลัย ในการจัดกิ จกรรม
การเดิน ครั้ งนี้ จึ งขอเชิญทุกท่ าน กรรมการสภามหาวิทยาลั ยอาจร่ ว มกิจกรรมออกกาลั งกายนี้โ ดยไม่เสี ย
ค่าใช้จ่ าย แต่ ห ากร่ ว มกิ จ กรรมและประสงค์จ ะร่ ว มบริจ าค ผู้ จั ดจะจั ดเสื้ อให้ แต่ถ้ าต้ องการปั่นจั กรยาน

๙
ก็สามารถร่วมปั่นจักรยานได้ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยไม่ต้องนาจักรยานไป ทางผู้จัดจะจัดเตรียม
จักรยานไว้ให้
อุปนายกชี้แจงเพิ่มเติมและเป็นการประชาสัมพันธ์ด้วยว่า โครงการสุขภาพดีในสวน: เดิน วิ่ง ปั่นชมสวน
มวลไม้ในวรรณคดี ๒๕๖๐ แต่เดิมมูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
และภาคี เ ครื อ ข่ า ยจะจั ด เป็ น งานเดี ย ว แต่ ส าหรั บ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้ จะแบ่ ง การจั ด ออกเป็ น สองงาน
อันเนื่ องมาจากปั ญหาด้านจ านวนคน และการจราจร โดยกิจกรรมเดิน วิ่ง เขาประทับช้างเทรล จะจัดใน
ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ และการแข่งขันจักรยานจะจัดในวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐
ในส่วนของกิจกรรมเดิน วิ่ง ยังต้องแบ่งออกเป็น ๒ วัน เพื่อไม่ให้นักวิ่งระยะต่างๆ ไปติดขัดกันบนเส้นทางวิ่ง
ในลักษณะคอขวด โดยในวันเสาร์ที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นการวิ่ง ๑๐ กิโลเมตร และการเดินเพื่อ
สุขภาพ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นการวิ่ง ๒๑ กิโลเมตร และ ๓๒ กิโลเมตร เมื่อปีที่ผ่านมามีนักวิ่ง
สมัครมาวิ่งเทรลประมาณ ๔.๕๐๐ คน ปีนี้คาดว่าน่าจะประมาณ ๔.๐๐๐ คน เพราะตอนนี้สนามวิ่งเทรลเริ่ม
มีมากขึ้น นักวิ่งมีตัวเลือกเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามถึงจานวนจะลดลง เขาประทับช้างเทรลก็เป็นสนามวิ่งเทรลที่มี
ผู้ที่วิ่งมากที่สุดในประเทศไทย
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วง
๔.๑ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วงจากสภาวิชาการ
๔.๑.๑ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ชี้แจงรายละเอียดว่า ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
จานวน ๓๙ คน ซึ่งคณะกรรมการประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
จึงเสนอให้ส ภามหาวิทยาลัย พิจ ารณาอนุมัติใ ห้ป ริญ ญาแก่ผู้สาเร็จ การศึก ษา (รายละเอีย ดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน
๓๙ คน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๔.๑.๒ พิจ ารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรครุ ศ าสตรบัณ ฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)
อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ชี้แจงรายละเอียดว่า สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิช าเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิว เตอร์การศึกษา (หลั กสูตรปรับ ปรุง

๑๐
พ.ศ. ๒๕๕๘) โดย นางสาวการญ์พิชชา กชกานน แทน นายจิระชัย ปัญญฤทธิ์ ซึ่งเกษียณอายุราชการ
เพื่อให้ เป็ น ไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลั กสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้รับความเห็ นชอบจาก
สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๑๐.๑.๑ แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)
๔.๑.๓ พิจารณาการปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ชี้แจงรายละเอียดว่า หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ขอปิดหลักสูตร
เนื่องจากศักยภาพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีไม่เพียงพอและไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลั กสูตร
ปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่
๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้ปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ โดยขอให้คณะกรรมการประจาหลักสูตรหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ ดูแลนักศึกษาที่มีอยู่จนสาเร็จการศึกษา
๔.๑.๔ พิจารณาการปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ผู้อานวยการส านักส่ งเสริมวิช าการและงานทะเบียน
ชี้แจงรายละเอียดว่า หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ขอปิดหลักสูตร
เนื่องจากศักยภาพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีไม่เพียงพอและไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่
๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

๑๑
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิ ท ยาลั ย มี ม ติ เห็ นชอบให้ ปิ ดหลั กสู ตรศิ ลปศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ชา
สั งคมศาสตร์ เพื่ อการพั ฒนา โดยขอให้ ค ณะกรรมการประจ าหลั ก สู ตรศิ ลปศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ชา
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ดูแลนักศึกษาที่มีอยู่จนสาเร็จการศึกษา
๔.๑.๕ พิจารณาการปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ชี้แจงรายละเอีย ดว่ า หลั กสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ขอปิดหลักสู ตรเนื่องจาก
จานวนนักศึกษาต่ากว่าแผนการรับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง และศักยภาพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมี
ไม่เพียงพอและไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้ผ่านความเห็นชอบจาก
สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ เห็นชอบให้ปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ โดยขอให้คณะกรรมการประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ดูแล
นักศึกษาที่มีอยู่จนสาเร็จการศึกษา
๔.๑.๖ พิจารณาการปิดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
ในฐานะภาษาต่างประเทศ
อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ผู้อานวยการส านักส่ งเสริมวิช าการและงานทะเบียน
ชี้แจงรายละเอียดว่า หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
ขอปิดหลั กสู ตรเนื่ องจากศักยภาพของอาจารย์ผู้รับผิ ดชอบหลั กสู ตรมีไม่เพียงพอและไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๔/
๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้ปิดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ โดยขอให้ คณะกรรมการประจาหลั กสู ตรครุศาสตรมหาบั ณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ ดูแลนักศึกษาที่มีอยู่จนสาเร็จการศึกษา

๑๒
๔.๑.๗ พิจารณาการปิดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ชี้แจงรายละเอียดว่า หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ขอปิดหลักสูตรเนื่องจาก
ศักยภาพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีไม่เพียงพอและไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาโท
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้ปิดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน โดยขอให้คณะกรรมการประจาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ดูแลให้นักศึกษาที่มีอยู่จนสาเร็จการศึกษา
ก่อนที่จะไปสู่การพิจารณาในวาระต่อไป ที่ประชุมได้มีคาถามเกี่ยวกับการปิดหลักสูตร และ
การแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับแนวคิด แนวทางในการเปิดหลักสูตรปริญญาโทหลักสูตรใหม่ๆ ดังนี้
ในแง่ประเด็นคาถาม นายเรืองชัย เนตรปฐมพร ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
สอบถามว่า เนื่องจากเป็นการปิดหลักสูตร (ระดับปริญญาโท) ถึง ๕ หลักสูตร ด้วยเหตุผลอาจารย์ประจา
หลักสูตรไม่เพียงพอ ไม่เป็นไปตามศักยภาพ จึงอยากทราบว่ายังมีนักศึกษาที่ต้องการศึกษาที่มากพอที่จะยังคง
ให้บ ริการอยู่ หรือไม่ และถ้าปิ ดแล้ วอาจารย์ (ประจาหลักสูตร) ที่อยู่ในทั้ง ๕ หลั กสูตร จะไปอยู่ที่ใด หรือ
ทาอย่างไร ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร ชี้แจงว่า ประเด็น
ที่หนึ่ง เมื่อมีการปิดหลักสูตร ก็จะไม่มีการรับนักศึกษา (ระดับปริญญาโท) ใหม่ ประเด็นที่สอง คือ อาจารย์
ประจาหลักสู ตรยั ง คงต้องดูแลนั กศึกษาที่ยั งคงอยู่เพื่อให้ สาเร็จการศึกษา เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของ
ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ดมศึ ก ษา เรื่ องการปิด หลั กสู ต รที่ไ ด้ ก าหนดว่ า ๑) กรณี ที่ ห ลั ก สู ตรที่ ส ภา
มหาวิทยาลัยเห็นชอบให้ปิดหลักสูตร มหาวิทยาลัยต้องแจ้งการปิดหลักสูตรไปที่สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการปิดหลักสูตร ทั้งนี้ หากหลักสูตรยังมี
นักศึกษาคงค้างอยู่ อาจารย์ ประจาหลักสู ตรดังกล่ าว ยังต้องทาหน้าที่อาจารย์ประจาหลักสู ตรต่อไป และ
จัดการเรียนการสอนจนกว่านักศึกษาจะสาเร็จการศึกษา อาจารย์ประจาหลักสูตรนั้น ๆ จึงจะไปเป็นอาจารย์
ประจาหลักสูตรอื่นได้ ๒) เรื่องการทาประกันคุณภาพ เมื่อสภามหาวิทยาลัยมีมติปิดหลั กสูตร หลักสูตรนั้นก็ยัง
ทาประกันคุณภาพตามองค์ประกอบที่ดาเนินการอยู่
อธิการบดี ชี้แจงเพิ่มเติมว่า จานวนนักศึกษามีมาเรียนหลักสูตรที่ปิดนั้น มีแนวโน้มลดลงมาตลอด
ประกอบกับคณะกรรมการบัณฑิตได้ตั้งเกณฑ์ไว้ว่า หลักสูตรจะเปิดได้ต้องมีนักศึกษาไม่ต่ากว่า ๑๐ คน หากมี
จานวนต่ากว่านั้ น จะไม่คุ้มทุน เพราะเป็ น การลงทุนด้ว ย อย่างน้อยเป็นค่าตอบแทนอาจารย์ผู้ส อน สาขา
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มีความต้องการน้อยมาก สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ช่วงแรกของการเปิดหลักสูตร

๑๓
มีความต้องการมาก ต่อมาก็ลด อาจเนื่องจากมีมหาวิทยาลัยเอกชนเปิดการเรียนการสอนสาขานี้ด้วย เช่นกัน
สาขา MBA อาจต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในปัจจุบัน สาขา
หลักสูตรและการสอน เปิดครั้งแรกเข้าใจว่าจะมีครูมาเรียน แต่ตอนหลังพบว่า ความต้องการเรียนปริญญาโท
ปริญญาเอกของครูเปลี่ยนไป คือ ถ้าหากต้องการเปลี่ยนสถานะจากผู้สอนเป็นผู้บริหาร ส่วนใหญ่จะเรียนสาขา
บริ ห ารการศึ กษา การที่ ครู มาเรี ย นปริ ญญาโทจึง ไม่ ต อบสนอง ไม่ ไ ด้ใ ช้ป ระโยชน์ ไม่ส ามารถปรับ วุฒิ ไ ด้
ภายหลังครูจึงหัน ไปทาผลงานวิชาการ อีกข้อที่ถามว่า แล้วอาจารย์จะไปไหน อาจารย์จะต้องไปเป็นศักยภาพ
หลั กสู ตรปริ ญญาตรี เพราะศักยภาพของอาจารย์ในสาขาระดับปริญญาตรีต้องทาให้ ครบ สมบูรณ์ และมี
คุณภาพ
เหตุผลอีกประการหนึ่งที่ต้องปิดหลักสูตรปริญญาโท เนื่องจากการประกันคุณภาพในปีการศึกษาที่
ผ่านมามีหลักสูตรปริญญาโทที่ไม่ผ่านประกันคุณภาพ ส่งผลต่อคณะ ส่งผลต่อภาพรวม แต่ถ้าปิดหลักสูตรไป
แล้ว แม้ว่าการประกันคุณภาพในองค์ประกอบที่ดาเนินการยังต้องกระทาอยู่ แต่ผลไม่ต้องนามาคิดว่าผ่าน
หรือไม่ผ่าน เหตุผลสาคัญประการสุดท้ายคือเป็นการปิด (หลักสูตร) เพื่อเปิดใหม่ แต่ถ้าไม่ปิด ก็ไม่มีแรงกระตุ้น
ทาให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการ ขณะนี้เ ริ่มมีบางคณะเริ่มมีการจัดทาหลักสูตร
ใหม่ๆ ในระดับ บั ณฑิตศึกษา เช่น ที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อีกหลั กสู ตรหนึ่งที่มีความน่าสนใจ คือ
หลักสูตรวิจัยประเมินผล เป็นหลักสูตรที่มีประโยชน์และมีความต้องการ เพราะถ้าเป็นครูมาเรียน ก็จะสามารถ
น าความรู้ ไ ปใช้ ใ นการพั ฒ นาวิ ท ยฐานะของตนได้ หลั ก สู ต รนี้ ก าลั ง อยู่ ใ นขั้ น ตอนการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
อีกหลักสูตรที่มีอนาคตในช่วง ๑-๒ ปี นี้ คือ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สรุปว่าการปิดหลักสูตรนั้นปิด
เพื่อตั้งหลักและเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของผู้ที่จะเรียนบัณฑิตศึกษาในปัจจุบัน จึงขอ
เรียนให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยคลายความห่วงใย
ดร.กาพล วันทา ตั้งประเด็นคาถามว่า มหาวิทยาลัยต้องสัมพันธ์กับครู การปิดหลักสูตรสาขาหลักสูตร
และการสอนจะมีผลกระทบกับครูอย่างไรหรือไม่ อธิการบดีชี้แจงว่า การปิดหลักสูตรเป็นการปิดเพื่อพัฒนา
หลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการและสอดคล้องกับ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการศึกษา
การเรียนของครูที่ต้องเรียนให้ตรงกับการทางาน แต่ก็มีอุปสรรคการทางาน คือ เกณฑ์ ศักยภาพของอาจารย์
ยกระดับขึ้นไปสูงมาก เช่น ต้องจบปริญญาเอก และผลงานย้อนหลัง ๕ ปี ต้องมีผลงาน ๓ ชิ้น ปรากฏว่าทาให้
อาจารย์ทจี่ บการศึกษามาใหม่ ๆ แทบไม่สามารถนามาเป็นศักยภาพได้หมด หากไม่สะสมผลงานวิจัย
ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อภิปรายในประเด็นนักศึกษามี
จานวนความต้องการที่จะเข้าศึกษาในสาขาที่ปิดลดลงว่า น่าแปลกใจว่า สาขาที่ปิดบางสาขาโดยทั่วไปเคยได้รับ
ความนิยม เช่น สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ที่สภาวิชาชีพยังให้ความสาคัญเป็นอันดับสองรองจากด้านการเงิน
จบการศึกษาแล้วน่าจะมีงานทา สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ฐานของผู้ที่จบปริญญาตรีทางด้านนี้มีจานวนมาก
น่าแปลกใจว่าคนเหล่านี้ทาไมไม่ศึ กษาต่อปริญญาโท อาจเป็นไปได้ว่า เนื้อหาการสอน วิชาความรู้ไม่แตกต่าง
จากปริญญาตรีมากมายนัก เชิงทฤษฎีอาจจะไม่ได้เพิ่มพูนขึ้น ซึ่งน่าจะเป็นสาเหตุหนึ่ง ยังมีความเข้าใจว่าใน
อนาคตจะกลับมาเปิดได้อีก เพราะมีฐานผู้เรียนจานวนมาก คงต้องหาข้อมูลว่า ผู้เรียนมีความต้องการที่แท้จริง

๑๔
อย่างไร อาจจะไม่ใช่ด้านรัฐประศาสนศาสตร์อย่างเดียวแล้ว อาจจะมีด้านอื่นที่เขามีความต้องการเพิ่มขึ้นมา
เพื่อนาไปสู่การนาไปใช้ประโยชน์ ถ้าเรากลับมาพัฒนาหลักสูตรเสียใหม่ ให้รู้ว่ากลุ่มเป้าหมายยังอยู่ และเขาต้องการ
เรียนอะไร แล้วเราเปิดหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย น่าจะเป็นแนวทางที่ดี
จากนั้นที่ประชุมได้มีการอภิปรายให้ข้อเสนอแนะแนวคิดและแนวทางในการเปิดหลักสูตรใหม่ สรุปได้
ดังนี้
๑) ดร.กาพล วัน ทา : สร้างความร่ว มมือกั บสถาบันต่าง ๆ เช่นในภูมิภ าคตะวันตกใน
การวางแผนเปิดสาขาที่ไม่ซ้าซ้อนกัน และประสานร่วมมือในการทาให้หลักสูตรมีศักยภาพ มีความเข้มแข็ง ซึ่ง
จะเป็นการแก้ปัญหาเชิงระบบและได้ผลในระยะยาว ต้องเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนด้วย
๒) ดร.คมศร วงษ์รักษา : ประเด็นสาคัญของการผลิตมหาบัณฑิตคือเรื่องคุณภาพ ดังนั้นเมื่อ
จะเปิดหลักสูต รควรมีการวิจัยให้เห็นชัดเจนว่ามีความต้องการหรือไม่ เป็นกลุ่มเป้าหมายใด มีความต้องการ
อย่างไร เพื่อมาวางแผนให้เห็นว่าถ้ามาเรียนกับเราแล้วจะตรงกับความต้องการ การจัดการเรียนการสอนต้องมี
ความชัดเจนว่าผู้ที่จบการศึกษามีจุดเด่นอะไร เมื่อจบการศึกษาไปแล้วมีศักยภาพเป็ นที่ประจักษ์ อาจมีการ
ทดสอบก่อนจบหรือที่เรียกว่า exit exam การจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริง ให้ความสาคัญกับ
นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน เช่น ด้านไอที และให้ความสาคัญกับเรื่องภาษาต่างประเทศ สาขาใหม่หรือ
สาขาที่ยังเปิดอยู่อาจนาโมเดลแผนที่ผลลัพธ์ (Outcome Mapping) มาใช้ในการประเมินนักศึกษาที่จบแล้วมา
นาเสนอผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย เป็นมหกรรมการเสนอผลงาน โดยมีระบบการให้การดูแล ให้คาปรึกษา
จะทาให้เกิดการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์และเป็นการแสดงศักยภาพของศิษย์เก่าสาขาต่างๆ
๓) ดร.กฤษณา เชยพันธ์ : ควรพิจารณาเปิดสาขา หรือจัดการเรียนการสอนที่สัมพันธ์หรือ
ตอบสนองกับประโยชน์หรือความต้องการของพื้นที่ (area-based approach) เช่น ราชบุรีมีอุตสาหกรรม
การประกอบรสบัสโดยสาร ปลาสวยงาม เป็นต้น ลุ่มน้าแม่กลองมีการเติบโตเรื่องการท่องเที่ยว เชื่อมไปสู่เรื่อง
สิ่งแวดล้อม เรื่องเคหะบริการซึ่งสัมพันธ์เชื่อมโยงไปสู่เรื่องของสังคมผู้สูงวัย ที่พร้อมจะท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
และการแพทย์ ท างเลื อ กกรณี แ พทย์ แ ผนไทยส าหรั บ คนกลุ่ ม นี้ โดยประธานกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การ
มหาวิทยาลัยเสนอแนะเพิ่มเติมว่าการแพทย์แผนไทย รวมทั้งการบริการอื่นๆ สาหรับผู้สูงวัย อาจมองไกลถึง
ผู้สูงวัยของประเทศญี่ปุ่น แต่ต้องมีการวิจัยศึกษาความต้องการว่ามีหรือไม่
๔.๒ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วงจากคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
๔.๒.๑ พิจารณา ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การบริหาร
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ....
อาจารย์ ดร.วินั ย ชุ่มชื่น รองอธิการบดี ชี้แจงรายละเอียดว่า เป็นการสมควรให้ มี
การออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การบริหารวิทยาลัยมวยไทยศึกษา และการแพทย์
แผนไทย เพื่อให้การบริหารงานของวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยมีประสิทธิภาพ และเป็นไป

๑๕
ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง จัดตั้งวิทยาลัยมวยไทยศึกษาเป็นส่วนราชการภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
และประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนงานภายในวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึงจึงได้จัดทา ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่ บ้ า นจอมบึ ง ว่ าด้ ว ย การบริ ห ารวิท ยาลั ยมวยไทยศึก ษาและการแพทย์แ ผนไทย พ.ศ. .... โดยผ่ า น
การพิจารณาของคณะกรรมการกลั่น กรองกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบี ยบของสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม แยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย
การบริหารวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
๔.๒.๒ พิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๖๐
อาจารย์ ดร.เชิ ด ชั ย ธุ ร ะแพง ชี้ แ จงรายละเอี ย ดว่ า สมควรให้ มี ก ารประกาศ
มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่บ้ านจอมบึ ง เรื่ อ ง อัต ราค่าธรรมเนีย มการศึก ษาของนัก ศึก ษาระดับ ปริ ญญาตรี
ภาคปกติ พ.ศ. …. เพื่อให้เป็นไปตามข้อ ๖ และข้อ ๘ ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ว่าด้วย การกาหนดค่าธรรมเนียมและการชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่กาหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึงจึงได้ จัดทา ร่าง ประกาศมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
หมู่บ้านจอมบึง เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. …. โดยผ่าน
การพิจ ารณาของคณะกรรมการกลั่ น กรองกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ในการประชุมครั้งครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ ว
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
แยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อ ๖ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การกาหนด
ค่าธรรมเนียมและการชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ สภามหาวิทยาลัย
มีม ติเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๖
๔.๒.๓ พิ จ ารณา ร่ า ง ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง เรื่ อ ง อั ต รา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐
อาจารย์ ดร.เชิ ด ชั ย ธุ ร ะแพง ชี้ แ จงรายละเอี ย ดว่ า สมควรให้ มี ก ารประกาศ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง เรื่ อ ง อั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มการศึ กษาของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
โครงการจัดการศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ. …. เพื่อให้เป็นไปตามข้อ ๕ ข (๑) (๒) ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้ านจอมบึง ว่าด้ว ย การรับจ่ ายเงิน โครงการจัดการพิเศษ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่กาหนดให้
มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ งเรี ย กเก็ บค่ า ธรรมเนี ย มเพื่ อจั ด การศึ ก ษาตามโครงการจั ดการศึ ก ษา
ภาคพิเศษ ได้ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยความเห็นชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจึงได้จัดทา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้ านจอมบึง เรื่อง อัตราค่าธรรมเนีย มการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษา
ภาคพิเศษ พ.ศ. …. โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของ
สภามหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ หมู่บ้ า นจอมบึ ง ในการประชุม ครั้ง ครั้ง ที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อ วั นพุ ธ ที่ ๑๙ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๐ จึ ง เสนอสภามหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่บ้ านจอมบึ งเพื่อ พิจ ารณา (รายละเอีย ดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๕ ข (๑) (๒) แห่ง ระเบีย บมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ หมู่บ้า นจอมบึง ว่า ด้ว ย
การรับ จ่า ยเงิน โครงการจัด การพิเ ศษ ระดับ ปริญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ สภามหาวิท ยาลัย มีม ติ เห็นชอบ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
โครงการจัดการศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐
๔.๒.๔ พิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง การกาหนดอัตรา
ค่า จ้ า งขั้ น ต่ า ขั้ น สูง ค่ า กลางและฐานค านวณเงิ น เพิ่ม ค่ า จ้า ง และเงิน ประจ าต าแหน่ งของพนั ก งาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ….
นายพู น ชั ย คทาวัช รกุ ล ผู้ อานวยการส านัก งานอธิก ารบดี ชี้ แจงรายละเอี ยดว่ า
เห็นสมควรปรับปรุงแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง การกาหนดอัตราค่าจ้างและ
เงินประจาตาแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจึงได้จัดทา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้ านจอมบึ ง เรื่ อง การกาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่า ขั้นสู ง ค่ากลางและฐานคานวณเงินเพิ่มค่าจ้าง และ
เงินประจาตาแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรอง
กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบี ยบของสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

๑๗
เมื่อวันพุธที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเพื่อ
พิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม แยกเล่ม)
มติ ที่ประชุม อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๓) แห่ งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ข้อ ๒๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง ว่าด้ว ย
การบริห ารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ สภามหาวิทยาลั ยมีมติ เห็ นชอบประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง การกาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่า ขั้นสูง ค่ากลางและฐานคานวณเงิน
เพิ่มค่าจ้าง และเงินประจาตาแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐
วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากอธิการบดี
๕.๑.๑ พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของคณบดี
ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.ชั ยฤทธิ์ ศิล าเดช อธิ การบดี ชี้ แจงรายละเอีย ดว่า ตาม
ความในข้อ ๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๙ กาหนด “ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดี จานวน ๕ คน ประกอบด้วย
๑) ให้สภามหาวิทยาลัยคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิหนึ่งคน เป็นประธาน
๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจานวนสี่คน ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกโดยคาแนะนาของ
อธิการบดี
ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการตาม (๒) คนหนึ่งเป็นรองประธาน และอี กคนหนึ่งเป็น
เลขานุการ
ให้ส านัก ส่ง เสริม วิช าการและงานทะเบีย น เป็น หน่ว ยธุร การของคณะกรรมการ
โดยผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ”
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๙ สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดี ดังนี้
๑) ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ทาบทามกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เป็ น ประธาน
ตามลาดับ หากท่านแรกปฏิเสธให้ดาเนินการทาบทามท่านต่อไปตามลาดับ ดังนี้

๑๘
(๑) ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์
(๒) นายประพันธ์ มนทการติวงศ์
(๓) ดร.คมศร วงษ์รักษา
๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกโดยคาแนะนาของอธิการบดี ดังนี้
(๑) ดร.ชวลิต โพธิ์นคร
(๒) รองศาสตราจารย์สุเทพ ลิ่มอรุณ
(๓) อาจารย์ ดร.อรรณพ โพธิสุข
(๔) ดร.อัมรินทร์ อินทร์อยู่
โดยให้ ค ณะกรรมการติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของคณบดี ท าการเลื อ กกรรมกา ร
ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกเป็นรองประธาน และอีกคนเป็นเลขานุการ และจัดทาคาสั่งแต่งตั้งนาเสนอ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามได้ โดยไม่ต้องนาเสนอสภามหาวิทยาลัย
๕.๑.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รองอธิการบดี ขอแก้ไขเอกสารในหน้า ๗
โดยเพิ่มรายชื่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย หมายเลข ๒๐ อาจารย์ประไพร จันทะบัณฑิต ผู้ช่วยอธิการบดี สาหรับ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ (แผน
กลยุทธ์) ของมหาวิทยาลัยครบถ้วนทุกพันธกิจ ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และ
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงการพัฒนางานบริหารจัดการ
บัดนี้ มหาวิทยาลั ย ฯ ได้ประเมินผลการดาเนินงานตามตัว บ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์
(แผนกลยุทธ์) ของมหาวิทยาลั ย โดยเปรีย บเทีย บผลการดาเนิน งานตามตัว บ่ง ชี้ข องแผนกลยุท ธ์กับ ค่า
เป้าหมายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งข้อมูลผลการดาเนินงานตัวบ่งชี้ดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ได้จากการประเมินตาม
กระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด (สกอ.) และข้อมูลการรายงานผลต่อสานัก
งบประมาณ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
ก่อนที่จะมีการลงมติ ที่ประชุมได้มีการซักถาม และตั้งข้อสังเกตสรุปได้ดังนี้
๑) ยุ ท ธศาสตร์ ใ ดที่ มี ตั ว ชี้ วั ด ไม่ บ รรลุ หรื อ บรรลุ ใ นระดั บ ไม่ สู ง มหาวิ ท ยาลั ย ควรมี
การวิเคราะห์ หาสาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย และระดมทรัพยากรที่มีความจาเป็นเพื่อนามาใช้แก้ปัญหา
ดังกล่าว อย่างน้อยควรนามาเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ทราบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จะทาอย่างไร
ร้อยละ ๖๒ ของยุทธศาสตร์ที่ ๑ จะได้ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ว่าจะทาอย่างไร

๑๙
๒) จุดที่ควรพัฒนาของยุทธศาสตร์ที่ ๑ จานวน ๕ ข้อ จะทาได้หรือไม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๗
เกี่ยวกับเรื่องอาเซียน ต้องการคาอธิบายส่วนที่ยังไม่บรรลุ ได้รับคาชี้แจงว่าไม่บรรลุตามเป้าหมาย ๒ ส่วน คือ
การทาข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานภายในเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งยังคงต้องการเวลาในการสร้างความพร้อมใน
การจัดทา และเรื่องการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของนักศึกษาที่การทดสอบเป็นไปอย่างจริงจัง ทาให้จานวน
นักศึกษาผ่านการทดสอบน้อยกว่าจานวนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ไปบ้าง
๓) ควรมีข้อมูลการบรรลุ ไม่บรรลุของปีที่ผ่านมาอยู่ในตารางเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบ
มองเห็นทิศทางความก้าวหน้า หรือการเปลี่ยนแปลงได้
๔) กรณีไม่บรรลุและสามารถอธิบายได้ ควรมีช่องหมายเหตุเพื่ออธิบาย เช่ น โครงการครู
พันธุ์บึงไม่บรรลุเกิดจากตัวแปรที่ไม่สามารถควบคุมได้คือการได้รับงบประมาณที่น้อยลง ทาให้ไม่สามารถผลิต
ครูพันธุ์บึงตามจานวนที่ตั้งเป้าหมายไว้ได้
๕) ต้องการได้รับคาอธิบายเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมให้อาจารย์มีผลงานวิชาการเพิ่มมากขึ้น
ได้รับรับคาชี้แจงว่า ผลงานวิชาการ มีทั้งผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัย เดิมก็แยกส่วนกัน ส่งเสริม ขณะนี้
มหาวิทยาลัยได้รวมการส่งเสริมทั้งสองส่วนเรียบร้อยแล้ว โดยจัดทาเป็นประกาศฉบับเดียวกัน โดยในประกาศ
มีมาตรการส่งเสริมต่างๆ นอกจากนี้ ในส่วนของผลงานวิชาการ ที่ประกอบด้ วยตารา กับเอกสารประกอบการ
สอน มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะให้อาจารย์ทุกท่านมีเอกสารประกอบการสอนหนึ่งเล่ม หรือตาราหนึ่งเล่มที่มี
คุณภาพ จึงได้สนับสนุนงบประมาณโครงการหนึ่งสาขาหนึ่งผลงานคุณภาพ ผลงานของอาจารย์แต่ละสาขาที่
ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพ ก็จะได้รับการสนับสนุน คาดว่าจาทาให้เกิดผลงานที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น
มติ ที่ ประชุ ม อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑) และ (๓) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบรายงานการประเมินผลการดาเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๕.๑.๓ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหารายได้และผลประโยชน์
ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ณฐพรภั ทร์ อิ นทร์ ศิ ริ พงษ์ รองอธิ การบดี ชี้ แ จงรายละเอี ย ดว่ า
คณะกรรมการจัดหารายได้และผลประโยชน์ ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ที่ ๑๗๒/๒๕๕๗ สั่ง
ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ดาเนินงานครบวาระ ๓ ปี เรียบร้อยแล้วนั้น และเพื่อให้ได้มาซึ่ง
คณะกรรมการจัดหารายได้และผลประโยชน์แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระไป มหาวิทยาลัยจึงเสนอ
สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาเห็นชอบให้ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหารายได้ และผลประโยชน์ ทั้งนี้ โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๑๒ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุมแยกเล่ม)

๒๐

มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการจัดหารายได้และผลประโยชน์จาก
ทรั พ ย์ สิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. ๒๕๔๙ สภามหาวิ ท ยาลั ย มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ ม หาวิ ท ยาลั ย แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการจัดหารายได้และผลประโยชน์ ดังนี้
๕.๑.๔ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการจรรยาบรรณแทนตาแหน่งที่ว่าง
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ.๒๕๕๒ หมวด ๒ ข้อ ๒๑ กาหนดให้มีคณะกรรมการ
คณะหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประกอบด้วย
(๑) กรรมการซึ่งมาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัยคัดเลือกกันเองสองคน
(๒) กรรมการซึ่งมาจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เลือกจากคณาจารย์ประจาของ
มหาวิทยาลัยคัดเลือกกันเองหนึ่งคน
(๓) กรรมการซึ่งมาจากรองอธิการบดีคัดเลือกกันเองหนึ่งคน
(๔) กรรมการซึ่งมาจากคณบดีคัดเลือกกันเองหนึ่งคน
(๕) กรรมการซึ่งมาจากผู้อานวยการสานัก และผู้อานวยการสถาบันคัดเลือกกันเองหนึ่งคน
(๖) กรรมการซึ่งมาจากคณาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัยคัดเลือกกันเองสี่คน
(๗) กรรมการซึ่งมาจากผู้แทนบุคลากร ประเภทข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่
มิใช่คณาจารย์ประจาคัดเลือกกันเองหนึ่งคน
(๘) กรรมการซึ่งมาจากผู้แทนบุคลากร ประเภทพนักงานในมหาวิทยาลัยคัดเลือกกันเอง
หนึ่งคน
ให้ผู้อานวยการกองกลางเป็นเลขานุการและผู้ดูแลงานด้านกฎหมายเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ด้ ว ยกรรมการจรรยาบรรณ ตามข้ อ ๒๑ (๔) กรรมการซึ่ ง มาจากคณบดี ฯ และ (๕)
กรรมการซึ่งมาจากผู้อานวยการสานักและผู้อานวยการสถาบัน ฯ ต้องพ้นจากตาแหน่งกรรมการจรรยาบรรณ
เนื่องจากครบวาระการดารงตาแหน่งคณบดีและผู้อานวยการสานัก สถาบัน ฯ
สภามหาวิทยาลั ย ราชภัฏ หมู่บ้ านจอมบึง ได้มีคาสั่ งที่ ๑๔/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณบดี
สั่ง ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ และ คาสั่งที่ ๑๕/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งผู้อานวยการสานัก สถาบันที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ สั่ง ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งคณบดี และผู้อานวยการสานัก ฯ ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ตามคาสั่งดังกล่าว ดารงตาแหน่งตั้งแต่วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐

๒๑
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมี มติแต่งตั้งกรรมการจรรยาบรรณตามรายชื่อที่เสนอแทนตาแหน่งที่
ว่าง ดังนี้
๑) อาจารย์เกรียงวุฒิ นีละคุปต์
กรรมการจากคณบดี
๒) อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง
กรรมการจากผู้อานวยการสานัก และ
อานวยการสถาบัน
๕.๑.๕ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย
นายพูนชัย คทาวัชรกุล ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ชี้แจงรายละเอียดว่า ตาม
ความในข้อ ๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. ๒๕๕๐ และ(ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริ หารงานบุ คคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เมื่อวันที่ ๑๕ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ชุดดังกล่าวได้หมดวาระ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
และเพื่อให้มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัยดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ การบริหารงานบุคคล พ.ศ.
๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) จานวน
๑๖ ราย ซึ่งดาเนินการตามข้อบังคับเรียบร้อยแล้ว จานวน ๑๓ ราย ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย ดังนี้
๑) อธิการบดี
ประธานกรรมการ
๒) รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย
รองประธานกรรมการ
๓) ดร.กาพล วันทา
ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัย
กรรมการ
๔) ดร.คมศร วงษ์รักษา
ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัย
กรรมการ
๕) นายวิชิต สุวรรณรัตน์
ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
กรรมการ
๖) ผศ.สนิท ชุนดี
ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
กรรมการ
๗) อาจารย์ชดาทิพ ชูจิตร
ผู้แทนจากคณบดี
กรรมการ
๘) ผศ.เบญจา ลิขิตยิ่งวรา
ผู้แทนจากหัวหน้าหน่วยงาน
กรรมการ
๙) อาจารย์ ดร.นาวิน คงรักษา ผู้แทนจากสภามหาวิทยาลัย
กรรมการ
จากคณาจารย์ประจา

๒๒
๑๐) นางศศินันท์ แสงภู

ผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนวิชาการ พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราว
๑๑) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๑๒) ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
๑๓) ผู้อานวยการกองกลาง
๑๔) นายสวงค์ พ่อค้า
ผู้ดูแลงานด้านบริหารงานบุคคล
๑๕) นางสาวทิพย์รัมภา เจิดสกุล ผู้ดูแลงานด้านบริหารงานบุคคล
๑๖) นางสาวรพินท์นิภา สุขสวัสดิ์ ผู้ดูแลงานด้านกฎหมาย

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๕.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณ ติดตามและประเมินผล
การใช้งบประมาณ
๕.๒.๑ พิจารณาอนุมัติงบประมาณจากเงินรายได้สะสม (เงินคงคลัง) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ชั ยฤทธิ์ ศิ ล าเดช อธิ การบดี ชี้ แจงรายละเอี ยดว่ า ตามที่
มหาวิทยาลัยฯ ได้รับอนุมัติงบประมาณจากเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ประมาณร้อยละ ๘๐
ของประมาณการรายรับ) จานวน ๗๕,๐๙๐,๐๐๐ บาท จากสภามหาวิทยาลัย ปัจจุบันมีข้อมูลรายรับจริง
ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ จานวน ๕๑,๕๔๓,๗๕๙.๖๓ บาท ซึ่งมียอดเบิกจ่ายถึงวันที่ ๙ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น ๓๐,๔๒๖,๐๐๑.๔๗ บาท ทั้งนี้ มหาวิทยาลั ยมีข้อมูลสถานะเงินรายได้
สะสม (เงินคงคลัง) ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จานวน ๙๔,๐๐๔,๑๔๗.๖๙ บาท
เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีโครงการที่จาเป็นต้องดาเนินการ เพื่อการพัฒนาและการแก้ปัญหา
ของมหาวิทยาลัย จึงขออนุมัติงบประมาณจากเงินรายได้สะสม (เงินคงคลัง) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ดังนี้
ลาดับที่

โครงการ

งบประมาณ

๑

โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

๑๖,๙๖๓,๓๐๐ บาท

๒

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประกอบสานักงานและห้องประชุมอาคารพัสดุ

๗๗๖,๐๐๐ บาท

๓

โครงการจัดซื้อและซ่อมรถบัสของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

๗,๖๖๓,๔๐๐ บาท

๔

โครงการพัฒนาระบบสื่อสารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง

๔,๓๓๑,๖๐๐ บาท

๕

โครงการพัฒนาศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ ๒๑

๙,๙๔๒,๒๐๐ บาท

๖

โครงการจัดภูมิทัศน์บริเวณอาคารสานักศิลปะและวัฒนธรรมหลังใหม่

๓๐๐,๗๐๐ บาท

๒๓
โดยได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่
๓/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณติดตามและ
ประเมินผลการใช้งบประมาณ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่อังคารที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
มหาวิทยาลัยจึงเสนอสภามหาวิทยาลั ยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
และขอให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รองอธิการบดี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รองอธิการบดี ชี้แจงรายละเอียดว่า ขอตัด
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประกอบสานักงานและห้องประชุมอาคารพัสดุ งบประมาณ ๗๗๖,๐๐๐ บาท และ
โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ในส่วนของกิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อครุภัณฑ์
ประกอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ออก เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีแล้ว
จึงขออนุมัติงบประงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้สะสม (เงินคงคลัง) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
จานวนเงินรวมทั้งสิ้น ๓๗,๔๕๑,๓๐๐ บาท (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มีข้อเสนอจากกรรมการสภามหาวิทยาลั ย ว่า กรณีเช่นนี้ต่อไปให้นาเสนอข้อมูล การ
พิจารณางบประมาณ ของคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณใส่ลงในเอกสารด้วยด้วย จะได้ทราบว่าได้ผ่านการ
พิจารณาอย่างเป็นระบบแล้ว
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิ ทยาลั ยมี มติ อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้สะสม (เงินคงคลั ง)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จานวนเงินรวมทั้งสิ้น ๓๗,๔๕๑,๓๐๐ บาท
วาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๖.๑ รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการจัดหารายได้และผลประโยชน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รองอธิการบดี ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามความใน
ข้ อ ๑๒ (๑๓) แห่ งข้ อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยฯ ว่ าด้ ว ยการจั ดหารายได้ และผลประโยชน์ จากทรั พ ย์ สิ น ของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ กาหนดให้ “รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการจัดหารายได้แ ละ
ผลประโยชน์เสนอสภามหาวิท ยาลัย เพื่อทราบ” ซึ่ง คณะกรรมการฯตามคาสั่ง มหาวิท ยาลัย ฯ ที่ ๑๗๒/
๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ดาเนินงานครบวาระ ๓ ปี เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผล
การดาเนินงานของคณะกรรมการจัดหารายได้และผลประโยชน์ โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้
รั บ ทราบในการประชุ มครั้ งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่ อวั นจั นทร์ ที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรี ยบร้ อยแล้ ว โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

๒๔
รายงานผลการดาเนินงานของโครงการจัดหารายได้และผลประโยชน์
๑. คณะกรรมการจัดหารายได้และผลประโยชน์
รายการ
คณะกรรมการจัดหารายได้และผลประโยชน์
๑.๑ มหาวิทยาลัยแต่งตัง้ คณะกรรมการจัดหา
รายได้ และผลประโยชน์ ตามคาสั่งที่ ๑๗๒/
๒๕๕๗ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗
๑.๒ มหาวิทยาลัยแต่งตัง้ ประธาน
คณะกรรมการจัดหารายได้ และผลประโยชน์
ตามคาสั่งที่ ๑๘๖/๒๕๕๗ วันที่ ๒๗ มกราคม
๒๕๕๗

ผลการดาเนินงาน
๑. คณะกรรมการจัดหารายได้และผลประโยชน์ ได้ประชุม จานวน
ทั้ง สิ้น ๒๘ ครั้ ง เพื่อบริ หารจั ด การโครงการฯ จ านวน ๖ โครงการ
ประกอบด้วย
๑) โครงการบริการสถานที่และครุภัณฑ์
๒) โครงการสระว่ายน้าราชภัฏหมูบ่ ้านจอมบึง
๓) โครงการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ จอมพล
๔) โครงการร้านสวัสดิการ (วัสดุเครื่องเขียน)
๕) โครงการผลิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีพชื ปลอดภัยจากสารพิษ
๖) โครงการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ ้านจอมบึง
***โดยโครงการที่ ๔-๖ ได้ยุบเลิกโครงการแล้ว
๒. รายงานการติดตามการด าเนินการโครงการจั ดหารายได้ ฯ วาระ
สืบเนื่องสภามหาวิทยาลัย จานวนทั้งสิ้น ๑๗ ครั้ง เป็นเวลา ๑ ปี ๖ เดือน
และสภามหาวิ ท ยาลั ย มี ม ติ ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๕๙ วั น ที่ ๒๙ กุ ม ภาพั น ธ์
๒๕๕๙ ให้ยกเลิกการบรรจุเป็นวาระสืบเนื่อง และหากมีเรื่องนาเสนอให้
บรรจุในวาระเรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๓. รายงานผลและแผนการดาเนินงานของโครงการจัดหารายได้ ต่อ
สภามหาวิทยาลัย จานวนทั้งสิ้น ๕ ครัง้
๔. จัดทาร่างประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาในโครงการ
จัดหารายได้ฯ (ปัจจุบันมีเงินทุนจานวน ๔๒,๐๐๐ บาท)
๕. ปรั บปรุ ง ข้ อบั งคั บมหาวิทยาลั ยฯ ว่าด้ วย การจั ดหารายได้ และ
ผลประโยชน์ จากทรั พย์สิ นของมหาวิทยาลั ย พ.ศ.๒๕๔๙ คณะกรรมการ
กลั่นกรองกฎหมายขอให้จัดทาใหม่ทั้งฉบับ
๖. จั ด ท าประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่บ้ า นจอมบึ ง เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนการใช้บริการสระว่ายน้ามหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมูบ่ ้านจอมบึง พ.ศ. ....

๒๕
๑. โครงการบริ ก ารสถานที่ แ ละ
๑. จัดเก็บรายได้ค่าเช่าสถานที่หอ้ งประชุม ศูนย์อาหาร และตลาดนัด
ครุภัณฑ์
๒. ผลการดาเนินงาน ๓ ปี รายละเอียด ดังตาราง
๑.๑ มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงานโครงการ
รายได้ (บาท)
ค่าใช้จ่าย (บาท)
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย (บาท)
บริการสถานที่และครุภัณฑ์ ตามคาสั่ง ปีการเงิน
๒๕๕๗ ๒,๑๖๓,๖๗๓.๙๒ ๙๕๓,๖๐๔.๐๔
๑,๒๑๐,๐๖๙.๘๘
ที่ ๑๗๕๕/๒๕๕๗ วันที่ ๓ ตุลาคม
๒๕๕๘ ๒,๔๙๘,๘๒๑.๖๒ ๑,๒๘๗,๕๔๖.๖๖ ๑,๒๑๑,๒๗๔.๙๖
๒๕๕๗ และ ตามคาสั่งที่ ๑๒๑๕/
๒๕๕๙ ๓,๐๔๖,๗๐๓.๔๒ ๑,๑๕๒,๓๖๓.๗๙ ๑,๘๙๔,๓๓๙.๖๓
๒๕๕๙ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๑.๒ มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
ดาเนินงานโครงการบริการสถานที่และ
ครุภัณฑ์ ตามคาสั่งที่ ๑๔๕๕/๒๕๕๙
วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ และ ตาม
คาสั่งที่ ๑๗๘๐/๒๕๕๙ วันที่ ๒๘
กันยายน ๒๕๕๙
๑. คณะกรรมการจัดหารายได้ฯ รับผิดชอบดูแลโครงการฯ โดยมีผู้จัดการดูแล
๒. โครงการสระว่ า ยน าราชภั ฏ
โครงการฯ คือ นายธนาเดช ศรวิชัย
หมู่บ้านจอมบึง
๒. ผลการดาเนินงาน ๓ ปี รายละเอียด ดังตาราง
๒.๑ มหาวิทยาลัยแต่งตัง้
รายได้สูงกว่าค่าใช้จา่ ย (บาท)
ปีการเงิน
รายได้ (บาท)
ค่าใช้จ่าย (บาท)
ผู้จัดการโครงการสระว่ายน้าราชภัฏ
๒๕๕๗
๖๘๒,๙๑๑.๔๒ ๖๓๗,๖๖๗.๐๐
๔๕,๒๔๔.๔๒
หมูบ่ ้านจอมบึง ตามคาสั่งที่ ๑๗๕๖/
๒๕๕๘
๘๐๕,๘๑๘.๒๗ ๕๗๐,๕๓๗.๗๗
๒๓๕,๒๘๐.๕๐
๒๕๕๗ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗
๒๕๕๙
๗๔๒,๙๓๗.๖๐ ๗๓๗,๙๗๙.๙๖
๔,๙๕๗.๖๔

๑. ผลการดาเนินงาน ๓ ปี รายละเอียด ดังตาราง
๓.โครงการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รายได้ต่ากว่าค่าใช้จ่าย (บาท)
ปีการเงิน
รายได้ (บาท)
ค่าใช้จ่าย (บาท)
ธุรกิจจอมพล
๒๕๕๗
๑,๑๙๕,๐๘๕.๖๓ ๑,๕๑๔,๕๕๗.๔๑ (๓๑๙,๔๗๑.๗๘)
๓.๑ มหาวิทยาลัยแต่งตัง้
๒๕๕๘
๑,๐๐๙,๓๐๑.๘๒ ๑,๔๙๖,๔๙๕.๘๐ (๔๘๗,๑๙๓.๙๘)
คณะกรรมการดาเนินโครงการศูนย์
๒๕๕๙
๘๓๗,๐๓๙.๙๕ ๑,๑๙๗,๙๗๐.๐๑ (๓๖๐,๙๓๐.๐๖)
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ จอม
๒. ขณะนีอ้ ยู่ระหว่างปรับปรุงอาคาร ซึ่งผู้รับจ้างจะเข้ามาดาเนินการประมาณ
พล ตามคาสั่งที่ ๕/๒๕๕๘ ตัง้ แต่
เดือนเมษายน ๒๕๖๐ ระยะเวลาในการดาเนินการปรับปรุง ๑๕๐ วัน จะแล้วเสร็จ
วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ และ
ตามคาสั่งที่ ๘๙๙/๒๕๕๙ ตัง้ แต่วันที่ ประมาณวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
๓. อยู่ระหว่างดาเนินการจัดทาบัญชีให้เป็นปัจจุบัน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน
๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
เดือนเมษายน ๒๕๖๐

๒๖
รายการ
๔. โครงการร้านสวัสดิการ
(วัสดุเครื่องเขียน)
๔.๑ มหาวิทยาลัยแต่งตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบสินค้า
คงเหลือทั้งหมดและจัดการสินค้า
เสื่อมสภาพตามบัญชีสรุปของ
โครงการร้าน
สวัสดิการ (วัสดุเครื่องเขียน) ตาม
คาสั่งที่ ๒๑๖๑/๒๕๕๗ วันที่ ๑
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
๔.๒ มหาวิทยาลัยแต่งตัง้
คณะกรรมการประเมินราคาและ
จัดการสินทรัพย์โครงการร้าน
สวัสดิการ (วัสดุเครื่องเขียน) ตาม
คาสั่งที่ ๓๘๐/๒๕๕๘ วันที่ ๒๗
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๔.๓ มหาวิทยาลัยแต่งตัง้
คณะกรรมการขายทอดตลาด
ครุภัณฑ์ชารุด เสื่อมสภาพ โครงการ
ร้านสวัสดิการ (วัสดุเครื่องเขียน)
ตามคาสั่งที่ ๗๔๕/๒๕๕๘ วันที่ ๓๐
เมษายน ๒๕๕๘
๔.๔ จัดทาประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง เรื่ อ ง การ
ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชารุด
เสื่อมสภาพ โครงการร้านสวัสดิการ
( วั ส ดุ เ ค รื่ อ ง เ ขี ย น ) วั น ที่ ๖
กรกฎาคม ๒๕๕๘
๔ . ๕ ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการบริหารจัดการสินค้า
คงเหลื อ ทั้ ง หมดของโครงการร้ า น
สวั ส ดิ ก าร (วั ส ดุ เครื่ อ งเขี ย น) ตาม
ค าสั่ ง ที่ ๑๔๘๙/๒๕๕๘ วั น ที่ ๑๘
สิงหาคม ๒๕๕๘

ผลการดาเนินงาน

๑. เพื่อดาเนินการตรวจสอบสินค้าคงเหลือทั้งหมดตามรายการในบัญชีสรุป
พร้อมดาเนินการจัดการสินค้าเสื่อมสภาพ สินค้าที่หมดอายุ และรายงานผลการ
ดาเนินงานกับคณะกรรมการจัดหารายได้ทราบ ในการประชุมครั้งที่ ๑(๙)/๒๕๕๘
วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘
๒. เพื่อดาเนินการตรวจสอบสินทรัพย์ทั้งหมดตามรายการสรุป ประเมินราคา
และด าเนิ น การเพื่ อ จั ด การสิ น ทรั พ ย์ ด้ ว ยความโปร่ ง ใส และรายงานผลการ
ดาเนินงานให้คณะกรรมการจัดหารายได้ทราบ ในการประชุมครั้งที่ ๓(๑๑)/๒๕๕๘
วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘
๓. เพื่อดาเนินการตรวจสอบ ประเมินราคา ดาเนินการขายทอดตลาด และ
รายงานผลการตรวจสอบ ราคาประเมินครุภัณฑ์ให้คณะกรรมการจัด หารายได้
ทราบ ในการประชุมครั้งที่ ๖(๑๔)/๒๕๕๘ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
๔. ดาเนินการเปิดประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ชารุด เสื่อมสภาพและรายงาน
ผลการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ชารุด เสื่อมสภาพ ให้คณะกรรมการจัดหารายได้
ทราบ ในการประชุมครั้งที่ ๘(๑๖)/๒๕๕๘ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ และ ในการ
ประชุมครั้งที่ ๑๐(๑๘)/๒๕๕๘ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
๕. เพื่อดาเนินการตรวจสอบสินค้าคงเหลือทั้งหมดและดาเนินการขายสินค้า
คงเหลือตามเกณฑ์ความเหมาะสม และรายงานผลการขายสินค้าให้คณะกรรมการ
จัดหารายได้ทราบ ในการประชุมครั้งที่ ๑(๒๘)/๒๕๖๐ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ พร้อม
ทั้งขออนุญาตทาลายสินค้าที่เสื่อมคุณภาพ สินค้าที่หมดอายุและเศษซาก
๖. ดาเนินการย่อยสลายทาลายสินค้าที่เสื่อมคุณภาพ สินค้าที่หมดอายุและเศษ
ซาก และรายงานให้คณะกรรมการจัดหารายได้ทราบ
๗. โครงการบริ ก ารสถานที่ แ ละครุ ภั ณ ฑ์ ได้ รับมอบหมายให้ ดาเนิน การเปิ ด
ประมูลให้เช่าพื้นที่ และผู้ที่ชนะประมูล คือ นางสาวเนาวรัตน์ พงษ์อัคคศิรา ร้าน
S.F. สเตชั่นเนอรี่ แฟมิลี่ และได้ทาสัญญาเช่าพื้นที่ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘
มีกาหนดระยะเวลา ๓ ปี

๒๗
๔.๖ มหาวิทยาลัยแต่งตัง้
คณะกรรมการทาลาย สินค้าที่เสื่อม
คุณภาพ สินค้าที่หมดอายุและเศษ
ซาก ตามคาสั่งที่ ๐๕๓๕/๒๕๖๐
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐
๔.๗จัดทาประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ประมูล
ให้ เ ช่ า พื้ น ที่ (ร้ า นสวั ส ดิ ก าร) เพื่ อ
จ าหน่ า ยวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ส านั ก งาน
เป็ น ร ะ ยะ เ ว ล า ๓ ปี วั น ที่ ๒ ๐
มกราคม ๒๕๕๘ แต่ไม่มีผู้มาติดต่อ
รับเอกสารแต่อย่างใด จึงดาเนินการ
เ ปิ ด ป ร ะ มู ล ใ ห้ เ ช่ า พื้ น ที่ ( ร้ า น
สวั ส ดิ ก าร) เป็ น ครั้ ง ที่ ๒ วั น ที่ ๑๑
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๕. โครงการผลิตและถ่ายทอด
เทคโนโลยีพืชปลอดภัยจากสารพิษ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับมอบงานดูแลรับผิดชอบโครงการฯ ดาเนิน
๕.๑ มหาวิทยาลัยแต่งตัง้
คณะกรรมการศูนย์เพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อ โครงการในรูปแบบงานบริการวิชาการของคณะ แทนการจัดหารายได้ ซึ่งสภา
พืชปลอดเชื้อและสารพิษเพื่อพัฒนาสู่ มหาวิทยาลัยมีมติให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ วันที่ ๑๘
ธันวาคม ๒๕๕๗
การส่งออก ตามคาสั่งที่ ๑๗๔๔/
๒๕๕๗ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗
๖ . โ ค ร ง ก า ร ศู น ย์ ก า ร ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอม
บึง
๖.๑ มหาวิทยาลัยแต่งตัง้
คณะกรรมการศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ ้านจอมบึง
ตามคาสั่งที่ ๑๑๙๐/๒๕๕๗ วันที่
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๖.๒ มหาวิทยาลัยแต่งตัง้
คณะกรรมการบริหารงานหอพักศูนย์
โรบินสัน ตามคาสั่งที่ ๒๐๐๕/๒๕๕๙
วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙

๑. อยู่ระหว่างดาเนินการติดตามลูกหนีค้ ้างจ่ายค่าบารุงศูนย์
(ศูนย์โรบินสัน)
๒. กากับดูแลการดาเนินงานหอพักศูนย์โรบินสันให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ ้านจอมบึง เรื่องการบริหารจัดการหอพักศูนย์โร
บินสัน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ ้านจอมบึง

๒๘
ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้
๑) ควรเพิ่มข้อมูลในเอกสารตามหัวข้อ ดังนี้ (๑) ปัญหาอุปสรรค อาจเป็นภาพรวมหรือแยกโครงการ
ก็ได้ (๒) ความเห็นว่าโครงการใดควรคงไว้ โครงการใดควรปรับเปลี่ยน (๓) ข้อเสนอแนะว่าควรทาโครงการใด
เพิ่ม เพื่อเป็นแนวทางให้กับกรรมการชุดใหม่
๒) โครงการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจจอมพล อาจพิจารณาเจรจาความร่วมมือในการให้มา
บริหารหรือใช้บริการกับหน่วยงาน สกสค. โครงการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจจอมพลควรเพิ่ม
แรงจูงใจลูกค้าที่มาพักโดยนาเสนอกิจกรรมเพิ่มให้ เช่น การนวดแผนโบราณ น้าสมุนไพร หรือการเที่ยวชม
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติต่างๆ และเชิญชวนหน่วยงานราชการมาใช้บริการในการสัมมนา ประชุม ในกรณี
รายจ่ายค่าไฟฟ้าสูงมาก ควรเจรจากับการไฟฟ้าเพื่อทาการแยกหม้อแปลง
๓) โครงการสระว่ายน้า: รายรับสูงกว่ารายจ่ายไม่มาก น่าจะคิดหาแนวทางเพิ่ มกลุ่มผู้ใช้บริการให้
มากขึ้น
วาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
๗.๑ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ ตรงกับวันพฤหัสบดี
ที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๑๕ น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค์
นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข

ผู้จดบันทึกและตรวจรายงาน
ผู้พิมพ์
ผู้พิมพ์
ผู้จดบันทึก และตรวจรายงาน

