๑
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี อาคารอานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รายนามผู้เข้าประชุม
๑. นายพีระ พนาสุภน
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
๓. ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์
๔. ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
๕. นายเรืองชัย เนตรปฐมพร
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์
๘. อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม
๑๐. อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง
๑๑. อาจารย์ ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก
๑๒. อาจารย์นาวิน คงรักษา
๑๓. อาจารย์บุรินทร์ นรินทร์
๑๔. อาจารย์ ดร.สุดจิต หมั่นตะคุ
๑๕. อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข
๑๖. นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
๑๗. นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
๑๘. นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า
๓. อาจารย์ทัศนีย์ นาคเสนีย์
๔. นายพูนชัย คทาวัชรกุล
๕. อาจารย์เชาวลิต สมพงษ์เจริญ
๖. อาจารย์เชาวฤทธิ์ พันธ์ทอง
๗. อาจารย์ศุภลักษณ์ สุดขาว
๘. อาจารย์รพีพรรณ กองตูม
๙. อาจารย์ ดร.ทักษิณา ชัยอิทธิพรวงศ์
๑๐. อาจารย์ณิชากร ปทุมรังสรรค์
๑๑. อาจารย์นพดล ทุมเชื้อ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อธิการบดี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการจากผู้บริหาร
กรรมการจากผู้บริหาร
กรรมการจากผู้บริหาร
กรรมการจากผู้บริหาร
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
รองอธิการบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นิติกร

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

รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์
ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์
ประธานสาขาวิชาชีววิทยา
ประธานสาขาวิชาเคมี
อาจารย์ประจาสาขาวิชานิเทศศาสตร์
อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
อาจารย์ประจาสาขาวิชาคณิตศาสตร์

๒
๑๒. นายธนกฤต พงษ์ประวัติ
๑๓. นางสาวนันท์นภัส มีถาวร

นิติกร
นักตรวจสอบภายใน

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข เลขานุการ ฯ แจ้งว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ทาหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยลาการประชุม และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ ระบุว่าหากอุปนายกสภามหาวิทยาลั ย
ไม่อาจมาประชุมได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมเลือกกรรมการ
คนหนึ่งเพื่อทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเลือก นายพีระ พนาสุภน เป็นประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข ขออนุญาตที่ประชุม ประกาศเกียรติคุณนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับ
มหาวิทยาลัย และขอเชิญคุณพีระ พนาสุภน มอบเสื้อสามารถและประกาศเกียรติคุณให้กับนักศึกษา ดังนี้
๑) เมื่อวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ นายภาคภูมิ เหมราช ได้รางวัลแชมป์เปี้ยนโลก WBA
ASIA รุ่นฟลายเวท ๑๑๒ ปอนด์ ในศึกมวยสากล “TPI กาปั้นไทยสู่บัลลังก์โลก” ในงานเฉลิมพระเกียรติ
พระเจ้าตากสินมหาราชและพระเจ้าอยู่หัวครบรอบ ๘๘ พรรษาสัญจร ที่เวทีมวยไทยชั่วคราว สมาคมชาวปักษ์ใต้
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร
๒) เมื่อวันที่ ๑๓-๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นางสาวปริตา พัดโพธิ์ ได้รางวัลแชมป์เปี้ยนมวยไทย
สมัครเล่น ชิงแชมป์ โลก รุ่น ฟลายเวท ๕๑ กิโลกรัม ในรายการการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นชิงแชมป์โลก
ชิงถ้วยพระราชทาน “2015 Muaythai The Royal World Cup” “มหกรรมมวยไทยนานาชาติร้อยรวมใจถวาย
ราชสดุ ดี ” เพื่ อน้ อมเกล้ าน้ อมกระหม่ อม ถวายความจงรั กภั กดี ถวายราชสดุ ดี และถวายพระพรชั ยมงคล
เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ มารี ณ อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ
กรุงเทพมหานคร
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากประธาน
ไม่มี
๑.๒ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากอธิการบดี
๑) คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา ได้ดาเนินการจัดการ
เลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา ได้แก่
๑.๑) อาจารย์บุรินทร์ นรินทร์
๑.๒) อาจารย์ ดร.สุดจิต หมั่นตะคุ
๑.๓) อาจารย์ ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก
๑.๔) อาจารย์นาวิน คงรักษา
โดยดารงตาแหน่งตั้งแต่วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

๓

๒) ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาญชัย ยมดิษฐ์ ในโอกาสเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ
“รางวัลเพชรสยาม” ประเภทบุคคลดีเด่น ครั้งที่ ๒๑ ประจาปี ๒๕๕๘ จากนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
ของสานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ทีจ่ ัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและยกย่องบุคคล
ที่ ไ ด้ อ นุ รั ก ษ์ เ ผยแพร่ สื บ สานศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทย ตลอดจนท าคุ ณ ประโยชน์ ต่ อ ประชาชน สั ง คม และ
ประเทศชาติจนเป็นที่ยอมรับในสาขาต่างๆ โดยได้สร้างสรรค์ผลงานและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็นมรดก
ของแผ่นดินไทยให้คงอยู่และเป็นที่รู้จักของชาวไทยและชาวต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บุคคล
ที่เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนของสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ เป็น
ผู้ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยและผลักดันการเปิดหลักสูตรมวยไทยศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท
และปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จนเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
๓) เมื่อวันที่ ๑๗ – ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ อธิการบดีมหาวิทยาลั ยราชภัฏ หมู่บ้าน
จอมบึง ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยในมณฑลกวางสี เพื่อร่วมงานไชน่า–อาเซียน เอ็กซ์โป ครั้งที่ ๑๒ ซึ่งภายใน
งานแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ภาคการศึกษาและภาคการค้า โดยมีกิจกรรมสาคัญ คือ การประชุมอธิการบดี
ที่ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยในประชาคมอาเซียน จานวน ๑๐๐ แห่ง จาก ๑๐ ประเทศ ประเด็นของการ
ประชุมมีการกาหนดนโยบายการศึกษาในประชาคมอาเซียน และเปิดเวทีให้มหาวิทยาลัย แสดงความประสงค์
ที่ จ ะท าความร่ ว มมื อ เรื่ อ งการพั ฒ นาการศึ ก ษา โดยมี ม หาวิ ท ยาลั ย ที่ ป ระสงค์ จ ะท าความร่ ว มมื อ กั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ดังนี้ ๑) มหาวิทยาลัยการแพทย์ แผนจีน ณ มณฑลกวางสี ประเทศจีน
ประสงค์จะทาความร่วมมือโดยการแลกเปลี่ยนอาจารย์ และประสบการณ์ ระหว่างการแพทย์ แผนไทย และ
การแพทย์แผนจีน ๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกวางสีนอร์มอล
เพื่อส่งนักศึกษาไปศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ณ มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเวลา ๑ ปี
และมหาวิทยาลัยกวางสี นอร์มอล จะส่งนักศึกษามาฝึกงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง เป็นเวลา
๑ ภาคเรียน ๓) มหาวิทยาลัยวูโจวมีความประสงค์จะร่วมมือในด้านการท่องเที่ยว โดยได้เจรจาเบื้องต้นแต่ยัง
มิ ไ ด้ มี ก ารลงนาม เนื่ อ งจากต้ อ งใช้ เ วลาในการศึ ก ษารายละเอี ย ด ในประเด็ น ความร่ ว มมื อ ด้ า นต่ า ง ๆ
๔) มหาวิทยาลัยกวางสีนอร์มอลมีความประสงค์ต้องการนักศึกษาไทยไปฝึกประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาหรับภาคการค้า ได้ร่วมดูงานและประชุมกับผู้ ประกอบการจาก ๑๐ ประเทศ
โดยมีประเด็นสาคัญ คือ ภาคการค้ามีความประสงค์ให้สถาบันอุดมศึกษาในประชาคมอาเซียนผลิตบัณฑิต
ที่เน้นการมีงานทา ในส่วนของมหาวิทยาลัยในประชาคมอาเซียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้
เจรจาทาความร่วมมือเบื้องต้น ได้แก่ มหาวิทยาลัยในเมืองจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย และมหาวิทยาลัยใน
ประเทศเวียดนาม
๔) ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีเข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงาน
ตรวจสอบภาครั ฐ ประจ าปี งบประมาณ ๒๕๕๘ และนางสาวนันท์นภัส มีถาวร หั วหน้าตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รับมอบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ
จากนายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องกษัตริย์ศึก โรงแรมเดอะทวิน
ทาวเวอร์ กรุ งเทพฯ ซึ่งกรมบั ญชีกลางจัดขึ้น เพื่อเชิดชูเกียรติส่ วนราชการที่ผ่านการประกันคุณภาพงาน
ตรวจสอบภาครัฐ (Internal Audit Quality Assurance : IAQA ) ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีระบบการตรวจสอบ
ภายในที่เข้มแข็งสามารถเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนให้เกิดธรรมาภิบาล (Good Governance ) ในการ
บริหารงานของส่วนราชการ และเชิดชูเกียรติผู้ตรวจสอบภายในที่ผ่านหลักสูตรประกาศนียบัตรตรวจสอบ
ภายในภาครัฐ (Certified Government Internal Audit : CGIA) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าได้มีการพัฒนาวิชาชีพ

๔
การตรวจสอบภายในสู่มาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการกากับดูแลและการควบคุมที่ดีของ
ส่วนราชการ สาหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็น ๑ ใน ๓๕หน่วยงานภาครัฐจาก ๑๓๓ หน่วยงาน
ที่ผ่านเกณฑ์ประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ระดับ “เป็นไปตามมาตรฐานระดับดี ” ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๕๘
๕) แจ้งกาหนดวงรอบปีการประเมินเพื่อให้การดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึ กษา
เป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกระดับ ในการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้จะใช้วงรอบปีการศึกษา คือ ๑ สิงหาคม ถึง
๓๑ กรกฎาคม โดยมีองค์ป ระกอบที่ ๒ ตัว บ่งชี้ที่ ๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และ
องค์ประกอบที่ ๕ ตัวบ่งชี้ ๕.๑ การบริหารความเสี่ยง จะใช้วงรอบปี งบประมาณ (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมแยกชุด)
๑.๓ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากกรรมการ
อาจารย์ ดร.สุดจิต หมั่นตะคุ ขอเสนอวาระเรื่องการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจา และขออนุญาตแจกเอกสารในที่ประชุม โดยอาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข เลขานุการให้
ข้อมูลเพิ่มเติมว่า อาจารย์ ดร.สุดจิต หมั่นตะคุ ได้ทาบันทึกข้อความเรียนนายกสภามหาวิทยาลัย เรื่องขอเสนอ
วาระเร่งด่วน ซึ่งเลขานุการได้นาเรื่องดังกล่าวเสนอให้นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณา โดยนายกสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าวาระดังกล่าวยังไม่มีความชัดเจน จึงยังไม่อนุญาตให้บรรจุในวาระการประชุมครั้งนี้
แต่ถ้าหากวาระมีความชัดเจน ก็สามารถเสนอวาระเพื่อเข้าที่ประชุมใหม่ได้
อาจารย์ ดร.สุดจิต หมั่นตะคุ ชี้แจงว่าได้ทาการเรียบเรียงประเด็นให้มีความชัดเจนแล้ ว
จึงขอเสนอวาระเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ประธานที่ประชุม สรุปว่าขอให้เสนอเรื่องดังกล่าวในวาระพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
๑.๔ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
นายเรืองชัย เนตรปฐม ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แจ้งว่างานวัน
ไหว้ ค รู ป ระจ าปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๘ เมื่ อ วั น ที่ ๒๔ กั น ยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การ
มหาวิ ท ยาลั ย โดยนางชื่ น จิ ต ต์ เจริ ญ งาม ประธานอนุ ก รรมการจั ด หาทุ น การศึ ก ษาได้ ร ะดมจั ด หา
ทุนการศึกษาให้กับนั กศึกษาที่เรีย นดี ประพฤติดี มีจิตอาสา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท
จานวน ๑๐๐ ทุน ทุนการศึกษาประเภทโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ ทุนละ ๒๐,๐๐๐ บาท จานวน ๒๐ ทุน และ
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมมอบทุนการศึกษาทุนละ ๕,๐๐๐ บาท จานวน ๑๐ ทุน
๑.๕ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลั ยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้จัดประชุมสั มมนา
วิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึ ง เมื่อ วัน ที่ ๙ กัน ยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยนายราชัน อัศ เวศน์ หั ว หน้ าส่ ว นสารบรรณและนิติการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับคณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
มีผู้สนใจเข้าร่วมประชุม จานวน ๑๘๐ คน ในการนี้ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือมือในการจัดประชุม
สัมมนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกท่าน

๕

๑.๖ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากเลขานุการ
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข ขอเพิ่มระเบียบวาระการประชุมที่ ๕.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
จากอธิการบดี ๕.๒.๓ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และ ๕.๒.๔ พิจารณา
แต่งตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) แทนตาแหน่งที่ว่าง
ที่ประชุมอนุญาต
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ประธานขอให้ ที่ป ระชุมตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยไม่มีการแก้ไข
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ รายงานการติดตามการดาเนินการของโครงการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงศ์ รายงานว่า มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการจัดหา
รายได้และผลประโยชน์ ฯ ได้จัดประชุม ครั้งที่ ๙ (๑๗)/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อพิจารณา
ผลการดาเนินงานของโครงการจัดหารายได้ ซึ่งสรุปผลการดาเนินงาน ดังนี้
๑) คณะกรรมการจัดหารายได้และผลประโยชน์
คณะกรรมการจั ดหารายได้ และผลประโยชน์ โดยคณะกรรมการด าเนิ น การขาย
ทอดตลาดจัดทาประกาศการประมูล ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชารุด เสื่อมสภาพ โครงการร้ านสวัส ดิการ
(วัสดุเครื่องเขียน) ให้สิทธิเฉพาะบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย กาหนดการประมูลในวันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ อาคาร ๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
๒) โครงการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจจอมพล
(๑) ผลการดาเนินโครงการฯ รอบ ๑๐ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึง
๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) มีค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ (ทางบัญชี) จานวน ๕๑๖,๘๗๙.๐๑ บาท
(๒) พิจารณาทบทวนผลประโยชน์อัตราค่าตอบแทนขั้นต่า โครงการศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพธุรกิจจอมพล ตามข้อสังเกตของสภามหาวิทยาลัย โดยกรรมการฯ มีมติให้ปรับลดจาก ๕๐,๐๐๐ บาท
เป็น ๔๐,๐๐๐ บาท ต่อเดือน
(๓) พิจารณาอนุมัติให้ร้านกินดี ยุติการประกอบการร้านอาหารของโครงการฯ ได้ตั้งแต่
วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ที่ประชุมรับทราบ

๖

๓.๒ เรื่องเร่งรัดการจ่ายค่าบารุงศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ สืบเนื่องหน้า ๑๖ เรื่องการเร่งรัดการจ่ายค่าบารุงศูนย์
การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในฐานะประธานคณะกรรมการศูนย์การศึกษา ขอแจ้งให้ทราบ
ว่า อาจารย์ ดร.เขตรัฐ พ่วงธรรมรงค์ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A)
กาลังดาเนินการเบิกจ่ายเงินค่าบารุงศูนย์การศึกษาฯ ของนักศึกษารุ่นที่ ๑๐ จานวน ๒๘,๕๐๐ บาท และจะทาแผน
ดาเนินการจ่ายเงินที่ค้างจ่ายอยู่จานวน ๒๓๑,๕๐๐ บาท ให้ครบ
อาจารย์ ดร.วินั ย ชุ่มชื่น ประธานคณะกรรมการตรวจสอบการดาเนินการจัดการศึกษา
โครงการพิเศษ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการฯ ประชุมไปแล้ว ๔ ครั้ง และทาหนังสือขอเอกสาร
หลักฐาน ซึ่งได้รับเอกสารมายังไม่ครบถ้วน จึงขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการจัดส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติ มให้
คณะกรรมการฯ ต่อไป
มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ และให้คณะกรรมการดาเนินการต่อไป

๓.๓ การให้ปริญญาเกียรตินิยมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์ สืบเนื่องหน้า ๑๖ เรื่องการให้ปริญญาเกียรตินิยมนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กรณีของนางสาวนภัทร อุ่นหมี และนางสาวจันทรรัตน์ ศิริพัฒนกูล ว่า
ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสภา
มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาให้ความเห็นในเรื่องดังกล่าว นั้น คณะกรรมการฯ ได้ประชุมพิจารณาในการประชุม
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้ตรวจสอบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสอบถาม
ข้อเท็จจริงจากผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงขอแจ้งผลการพิจารณาการให้ปริญญา
เกียรตินิยมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้
๑) นางสาวนภัทร อุ่นหมี ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม
ตามข้อ ๒๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓
เนื่องจากมีการลงทะเบียนเรียนเกิน ๘ ภาคเรียนปกติ ตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร ๔ ปี โดยได้ลงทะเบียนใน
รายวิชา กฎหมายในชีวิตประจาวัน (GE ๕๔๓๐๔) และรายวิชาการบริหารและออกแบบระบบเครือข่าย
(IT ๕๔๗๑๕) เกินไป จานวน ๒ รายวิชา ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อ ๒๘ (๕) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ และตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
๒) นางสาวจันทรรัตน์ ศิริพิพัฒนกุล เป็นนักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม โดยมี
คุณสมบัติตามข้อ ๒๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๓ เนื่องจากมีการลงทะเบียนเรียน ๘ ภาคเรียนปกติ แม้จะขออนุมัติจบในภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๗
ข้อเท็จจริงจากผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้แจ้งว่า นักศึกษาได้มีการลงทะเบียนเรียน
๘ ภาคเรียนปกติ และทาเรื่องขอจบการศึกษาในภาคเรียนที่ ๘ แต่เนื่องจากการส่งผลคะแนนรายวิชาสหกิจ
ศึกษามีความล่าช้า โดยมหาวิทยาลัยได้กาหนดให้ส่งผลคะแนนในวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่ผู้สอน
รายวิชาสหกิจศึกษา ส่งผลคะแนนในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ทาให้ต้องขออนุมัติจบการศึกษาในภาคเรียน
ฤดูร้อน ดังนั้นนักศึกษาจึงมีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม และที่ประชุมขอให้มหาวิทยาลัยทาหนังสือแจ้งไปยัง
ผู้สอนรายวิชาสหกิจศึกษาเพื่อขอทราบเหตุผลการส่งผลคะแนนล่าช้า

๗

มติที่ประชุม อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติปริญญาเกียรตินิยม อันดับ ๒ ให้กับ นางสาวจันทรรัตน์
ศิริ พิพัฒนกุล ส่ว นนางสาวนภัทร อุ่นหมี ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม เนื่องจากมีการลงทะเบียน
เรียนเกิน ๘ ภาคเรียนปกติ ตามที่หลักสูตรกาหนดไว้ โดยได้ลงทะเบียนรายวิชา กฎหมายในชีวิตประจาวัน
(GE ๕๔๓๐๔) และรายวิชาการบริหารและออกแบบระบบเครือข่าย (IT ๕๔๗๑๕) ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อ ๒๘ (๕)
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ และตาม
เกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วง
๔.๑ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วงจากสภาวิชาการ
๔.๑.๑ พิจารณาอนุมัติปริญญาภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ชี้แจงรายละเอียดว่า ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
มีนัก ศึก ษาสาเร็จ การศึก ษาระดับ ปริญ ญาโท จานวน ๑๔ คน และระดับ ปริญ ญาตรี จานวน ๑๗ คน
ซึ่งคณะกรรมการประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบแล้วว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และผ่าน
ความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว จึงเสนอให้
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จานวน ๑๔ คน
และระดับปริญญาตรี จานวน ๑๗ คน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
๔.๑.๒ พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
อาจารย์ เชาวลิ ต สมพงษ์เจริญ ประธานสาขาวิ ชานิ ติศาสตร์ ชี้ แจงรายละเอียดว่ า
สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ จาก
นางสาวณัชญากัญจน์ รัตนวรกานต์ เนื่องจากลาศึกษาต่อ และนางสาวสินีรัตน์ ศรีสุวรรณาภรณ์ ได้ขอลาออก
เป็น นายสมชาติ เกตุพันธ์ และนางสาวยุพยงค์ วิงวร และได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุม
สภาวิชาการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และ ข้อ ๙ แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิท ยาลั ย มี มติ เ ห็น ชอบการเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ ประจาหลั กสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔

๘
๔.๑.๓ พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
อาจารย์ณิชากร ปทุมรังสรรค์ อาจารย์ประจาสาขาวิช าวิทยาศาสตร์ทั่ว ไป ชี้แจง
รายละเอีย ดว่า สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ทั่วไป ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลั กสูตรครุศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ จาก นางสาวธิปวลี ศิระวรบุตร เนื่องจากย้ายไปเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และนางสาวกรกนก ตั้งจิตมั่น ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา เป็นนางสาววิภ า จันทรวงค์ และนายปริญญ์ พันธ์งาม และได้รับความ
เห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๘
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และ ข้อ ๙ แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิท ยาลั ย มีม ติ เ ห็น ชอบการเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ ประจาหลั กสู ตรครุศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
๔.๑.๔ พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
(๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
อาจารย์ เชาวฤทธิ์ พั นธ์ ทอง ประธานสาขาวิ ชาคณิ ตศาสตร์ ชี้ แจงรายละเอี ยดว่ า
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
จากนายอนุรักษ์ ธัญญเจริญ เนื่องจากลาศึกษาต่อ เป็นนางสาวสุภลักษณ์ ระงับภัย และได้รับความเห็นชอบ
จากสภาวิชาการ ในการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
๔.๑.๕ พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยา (๕ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕
อาจารย์ศุภ ลักษณ์ สุ ดขาว ประธานสาขาวิชาสาขาวิชาชีววิทยา ขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ตรครุ ศาสตรบั ณ ฑิ ต (๕ ปี ) หลั ก สู ต รใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ จากนายปริ ญญ์ พั นธ์ ง าม
เนื่องจากย้ายไปเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป (๕ ปี) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นนางสาวกรกนก ตั้งจิตมั่น และได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุม
สภาวิชาการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘
เมื่อวันอังคารที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิชาชีววิทยา (๕ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕

๙
๔.๑.๖ พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
อาจารย์รพีพรรณ กองตูม ประธานสาขาวิชาเคมี ชี้แจงรายละเอียดว่า สาขาวิชาเคมี
ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ จาก
นางสาวณิชากร ปทุมรังสรรค์ เนื่องจากย้ายไปเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยา
ศาสตรทั่วไป (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นนางสาวธิปวลี ศิระวรบุตร และได้รับความเห็นชอบ
จากสภาวิชาการ ในการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยให้ อาจารย์รพีพรรณ กองตูม อยู่ในอันดับที่ ๓ และ
ให้อาจารย์ธิปวลี ศิระวรบุตร อยู่ในอันดับที่ ๔ และมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล
อุสายพันธ์ จัดทาหลักเกณฑ์การเรียงลาดับอาจารย์ประจาหลักสูตรให้ชัดเจนไว้เป็นแนวปฏิบัติ
๔.๑.๗ พิจารณา ร่าง หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๘)
อาจารย์ ทั ก ษิ ณ า ชั ย อิ ท ธิ พ รวงศ์ อาจารย์ ป ระจ าสาขาวิ ช านิ เ ทศศาสตร์ ชี้ แ จง
รายละเอียดว่า คณะวิทยาการจัดการได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๘) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์ให้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
การสื่ อสารในยุ คดิจิ ตอลและเป็ น ไปในเชิงรุกอย่างมีศักยภาพ รวมทั้งเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา (TQF) และเกณฑ์ ก ารรั บ รองปริ ญ ญาทางการศึ ก ษา ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยหลักสูตรดังกล่าวได้รับความเห็นชอบ
จากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และ ข้อ ๑๕ แห่ งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) โดยมีข้อเสนอแนะให้มีการวิเคราะห์ความสาเร็จของการเปิดหลักสูตรกรณี
ที่เป็นหลักสูตรปรับปรุง และมีการวิจัยเชิงสารวจการเปิดหลักสูตรกรณีเป็นหลักสูตรใหม่
๔.๑.๘ พิจารณา ร่าง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)
อาจารย์ทัศนีย์ นาคเสนีย์ ชี้แ จงรายละเอี ย ดว่ า สาขาวิ ช าการท่ อ งเที่ ย วและการ
โรงแรม คณะวิทยาการจัดการ ได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)
และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยการมีส่วนร่วมของประชาคมที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการท่องเที่ยว
และการโรงแรม ผู้ใช้บัณฑิตทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในการที่จะไปพัฒนาทรัพยากร

๑๐
มนุษย์ของชาติให้มีความสามารถทางด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม โดยหลั กสูตรดังกล่าวได้รับความ
เห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ข้อ ๑๕ แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลั กสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
และการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) โดยมีข้อเสนอแนะปรับแผนการเรียนเพื่อไม่ให้กระทบต่อ
สิทธิ์การได้รับปริญญาเกียรตินิยมของนักศึกษา
วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลงานของ
มหาวิทยาลัย
๕.๑.๑ พิจารณาผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗
นายพู น ชั ย คทาวั ช รกุ ล ชี้ แ จงรายละเอี ย ดว่ า ตามความในมาตรา ๔๙ แห่ ง
พระราชบั ญญั ติ มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ได้ ก าหนดให้ มี คณะกรรมการติ ดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมิ น ผลงานของมหาวิ ทยาลั ย ประกอบด้ ว ย ประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ จาก
บุคคลภายนอก ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย โดยมาตรา ๕๐ แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ คณะกรรมการฯ มีอานาจหน้าที่ในการตรวจสอบ ติดตาม
และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิ พลการใช้งบประมาณ การจัดการศึกษาการวิจัย คณะกรรมการ ฯ
จึงได้จัดทารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และ
หน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้
๑) ผลการประเมินผลงานระดับมหาวิทยาลัย/อธิการบดี เฉลี่ย ๔ องค์ประกอบ
อธิการบดีได้ผลการประเมิน ๔.๕๒ คะแนน อยู่ในระดับดีมาก
๒) ผลการประเมินผลงานระดับคณะและวิทยาลัย เฉลี่ย ๔ องค์ประกอบ
(๑) คณบดีคณะครุศาสตร์
ได้ผลการประเมิน ๔.๒๙ คะแนน อยู่ในระดับดี
(๒) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้ผลการประเมิน ๔.๔๒ คะแนน อยู่ในระดับดี
(๓) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ได้ผลการประเมิน ๔.๓๗ คะแนน อยู่ในระดับดี
(๔) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ได้ผลการประเมิน ๔.๓๖ คะแนน อยู่ในระดับดี
(๕) ผู้อานวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
ได้ผลการประเมิน ๔.๓๒ คะแนน อยู่ในระดับดี
(๖) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ได้ผลการประเมิน ๔.๓๖ คะแนน อยู่ในระดับดี

๑๑

๓) ผลการประเมินผลงานระดับสานักและสถาบัน
(๑) ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ได้ผลการประเมิน ๔.๔๒ คะแนน อยู่ในระดับดี
(๒) ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ได้ผลการประเมิน ๔.๔๐ คะแนน อยู่ในระดับดี
(๓) ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๔) ได้ผลการประเมิน ๔.๔๙ คะแนน อยู่ในระดับดี
(๕) ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
ได้ผลการประเมิน ๔.๖๖ คะแนน อยู่ในระดับดีมาก
(๖) ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
(๗) ได้ผลการประเมิน ๔.๕๓ คะแนน อยู่ในระดับดีมาก
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) และมาตรา ๕๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ เห็นชอบผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗
๕.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากอธิการบดี
๕.๒.๑ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจาสานักศิลปะและวัฒนธรรม
นางสาวทิพวรรณ ทับทิมหิน ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง มีคาสั่งที่ ๑๓/๒๕๕๕ แต่งตั้งคณะกรรมการประจาสานักศิลปะและวัฒนธรรม ลงวันที่ ๖
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และคาสั่งที่ ๒๙/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการประจาสานักศิลปะและวัฒนธรรม
(แทนตาแหน่งที่ว่าง) ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการประจาสานักศิลปะและวัฒนธรรมได้ปฏิบัติงานมาครบวาระ ๒ ปี
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยคณะกรรมการประจาส่วนราชการหรือหน่วยงานที่
เรี ยกชื่ออย่ างอื่ นที่มีฐ านะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๔๘
จึง ขอเสนอเสนอรายชื่ อเพื่อ พิจารณาแต่งตั้ ง
คณะกรรมการประจาสานักศิลปะและวัฒนธรรม (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยคณะกรรมการ
ประจาส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยมี
มติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประจาสานักศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้
๑. ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์ดรุณี
ร่ารวย
รองผู้อานวยการ รองประธานกรรมการ
๓. อาจารย์ ดร.สุรินทร์
เหลือลมัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๔. อาจารย์สาครินทร์
เครืออ่อน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๕. นายสมบูรณ์
เทพสวัสดิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๖. นายชูศิลป์
ชีช่วง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๗. นางประนอม
คลังทอง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

๑๒
๘. อาจารย์ทรงศักดิ์
๙. อาจารย์ปุณย์จรีย์
๑๐. นางอมรรัตน์
๑๑. นางถิรดา
๑๒. นางสาวทิพย์วรรณ

เกษมรุจิภาคย์
สรสีสม
หรสิทธิ์
โสมนัส
ทับทิมหิน

ผู้แทนหัวหน้างาน
ผู้แทนหัวหน้างาน
ผู้แทนจากเจ้าหน้าที่
ผู้แทนจากเจ้าหน้าที่
หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

๕.๒.๒ พิจารณามอบอานาจให้ดาเนินคดีปกครองแทนสภามหาวิทยาลัย
นายธนกฤต พงษ์ประวัติ ชี้แจงรายละเอียดว่า ศาลปกครองกลางได้มีคาสั่งให้สภา
มหาวิทาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงทาคาให้การแก้คาฟ้องในคดีปกครอง หมายเลขคดีดาที่ บ. ๓๓๗/๒๕๕๘
ระหว่าง นางสาววัล ภา วิภาตะพัน ธุ์ ผู้ ฟ้องคดี กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคณะกรรมการจรรยาบรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ นั้น
ในการนี้ มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้รับมอบอานาจใน
การดาเนินคดีปกครองดังกล่าวแทนสภามหาวิทยาลัย (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘(๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติมอบอานาจให้ นายวินัย ชุ่มชื่น มีอานาจดาเนินคดีปกครองจน
คดีถึงที่สุดและให้มีอานาจในการมอบอานาจช่วงให้กับพนักงานอัยการในการดาเนิน คดีปกครอง หมายเลขคดี
ดาที่ บ. ๓๓๗/๒๕๕๘ แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ทั้งนี้หากมีความจาเป็นต้องมอบอานาจ
ช่วงกับบุคคลอื่นให้มารายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
๕.๒.๓ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่ได้มีพระบรม
ราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธารงธัญวงศ์ ให้ดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏ หมู่บ้ านจอมบึ ง ตั้งแต่วัน ที่ ๑๓ มิถุ นายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ความในมาตรา ๑๗ แห่ งพระราชบัญญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๕๗ กาหนดให้นายกสภามหาวิทยาลัยมี วาระการดารงตาแหน่งคราวละสามปี นั้น
บัดนี้ได้ครบกาหนดตามวาระแล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ และตามความในมาตรา ๑๗ วรรคท้าย
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ กาหนด “ให้มีการดาเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภา
มหาวิทยาลั ยภายในเก้าสิ บวันนับ แต่วัน ที่ผู้นั้นพ้นจากตาแหน่ง ” มหาวิทยาลัยจึงเสนอสภามหาวิทยาลั ย
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลั ย ประกอบด้วย (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม)
๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เป็นประธาน
๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร ซึ่งคัดเลือกกันเองจานวนสองคน
๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา ซึ่งคัดเลือกกันเองจานวนสองคน
๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคัดเลือกกันเองจานวนสองคน
ให้ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี เป็นเลขานุการ
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ เห็น ชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ประกอบด้วย

๑๓

๑) นายประพันธ์ มนทการติวงศ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๒) ดร.กาพล วันทา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๓) ผศ.ดร.โสภณ พวงสุวรรณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๔) ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๕) ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๖) อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร
๗) ผศ.ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร
๘) อาจารย์ ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
๙) อาจารย์บุรินทร์ นรินทร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
๑๐) นายพูนชัย คทาวัชรกุล
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

๕.๒.๔ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์แทนตาแหน่งที่ว่าง
อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึงได้มีคาสั่งที่ ๐๘/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.)
ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ต่อมา นางสาวนันท์นภัส มีถาวร กรรมการซึ่งมาจากผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป
ตามข้อ ๖ (๔) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ และการแก้ไข
คาสั่งลงโทษ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ลาออกจากตาแหน่งเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึงจึงได้ดาเนินการคัดเลื อกกรรมการจากผู้ดารง
ตาแหน่งประเภททั่วไป แทนผู้ที่พ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระตามข้อ ๗ วรรคสาม แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ และการแก้ไขคาสั่งลงโทษ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในวันที่ ๒๓
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือก คือ นายธนกฤต พงษ์ประวัติ มหาวิทยาลัยจึงเสนอสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจาณาแต่งตั้ง นายธนกฤต พงษ์ประวัติ เป็นกรรมกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจา
มหาวิทยาลั ย (ก.อ.ม.) จากผู้ ดารงตาแหน่ งประเภททั่ว ไป แทนตาแหน่งที่ว่าง (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมแยกชุด)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๓) และ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การอุทธรณ์
การร้องทุกข์ และการแก้ไขคาสั่งลงโทษ พ.ศ. ๒๕๕๖ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายธนกฤต
พงษ์ประวัติ เป็นกรรมกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) จากผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป
แทนตาแหน่งที่ว่าง
๕.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
๕.๓.๑ พิจารณาการขอขยายระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของนางสาววัลภา วิภาตะพันธุ์
อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลั ยได้มีคาสั่งสภา
มหาวิทยาลัยที่ ๐๘/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) ฉบับลง
วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (ก.อ.ม.) มีอานาจหน้าที่ตามข้อ ๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ว่าด้วย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ และการแก้ไขคาสั่งลงโทษ พ.ศ. ๒๕๕๖ คือ (๑) พิจารณาเรื่องอุทธรณ์และ
เรื่องร้องทุกข์เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย (๒) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
กับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

๑๔
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้รับ
หนังสือร้องทุกข์จาก นางสาววัลภา วิภาตะพันธุ์ ตามหนังสือร้องทุกข์ ฉบับลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
และได้รั บหนังสือร้ องทุกข์ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (เรื่องรับที่ ๕/๒๕๕๘) นั้น คณะกรรมการ
อุทธรณ์ฯ (ก.อ.ม.) ไม่สามารถพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวได้ทันตามกาหนดเวลา ๙๐ วันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือร้องทุกข์ เนื่องจากข้อมูลและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมีข้อเท็จจริงมากจึงต้องพิจารณาข้อมูลหลาย
ด้านประกอบกันอีกทั้ง (ก.อ.ม.) ได้มีมติให้เชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคาและขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
เพื่อประกอบการพิจารณาให้รอบคอบ จึงขอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาขยายระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
ออกไปอีก ๓๐ วันนับแต่วันครบกาหนด (วันที่ครบกาหนดคือ ในวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘) จึงเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ กรณีของนางสาววัลภา
วิภาตะพันธุ์ออกไปอีก ๓๐ นับแต่วันครบกาหนด
๕.๓.๒ พิจารณาการขอขยายระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของอาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด
อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีคาสั่งสภา
มหาวิทยาลัยที่ ๐๘/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.)
ฉบับลงวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (ก.อ.ม.) มีอานาจหน้าที่ตามข้อ ๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึงว่าด้วย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ และการแก้ไขคาสั่งลงโทษ พ.ศ. ๒๕๕๖ คือ (๑) พิจารณาเรื่อง
อุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย (๒) ปฏิบัติหน้าที่อื่น
ที่เกี่ยวข้องกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลั ยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้รั บ
หนังสือร้องทุกข์จาก อาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด ตามหนังสือร้องทุกข์ ฉบับลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
และได้รับหนังสือร้องทุกข์ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (เรื่องรับที่ ๖/๒๕๕๘) นั้น คณะกรรมการอุทธรณ์ฯ
(ก.อ.ม.) ไม่สามารถพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวได้ทันตามกาหนดเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องทุกข์ได้
เนื่ องจากข้อมูลและพยานหลั กฐานที่ เกี่ยวข้ องมี ข้อเท็จจริงมากจึงต้องพิจารณาข้อมูลหลายด้านประกอบกั น
จึงขอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาขยายระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ออกไปอีก ๓๐ วันนับแต่วันครบกาหนด
(วันที่ครบกาหนดเดิมคือ ในวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘) จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุญาตให้ขยายระยะเวลาพิจารณาเรื่องร้องทุกข์กรณีของอาจารย์
ดร.ถาวร เส้งเอียด ออกไปอีก ๓๐ นับแต่วันครบกาหนด
วาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๖.๑ รายงานผลการดาเนินงานโครงการบัณฑิตคืนถิ่น ฯ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
อาจารย์ทัศนีย์ นาคเสนีย์ ชี้แจงรายละเอียดว่า โครงการบัณฑิตคืนถิ่นตามแนวพระราชดาริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่น ๒ เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
กับองค์กรท้องถิ่นในการพัฒนาชนบท เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ
๘๐ พรรษา เริ่มดาเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ และจะสิ้นสุดโครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา ๒๕๕๙ ปัจจุบัน
นักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของโครงการบัณฑิตคืนถิ่นฯ รวมทั้งสิ้น จานวน ๒๙ คน ดังนี้

๑๕

๑) นักศึกษาโครงการบัณฑิตคืนถิ่นฯ รุ่น ๒ จานวน ๒๕ คน
๒) โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ฝากนักเรียนในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาอยู่ในความดูแลของโครงการบัณฑิตคืนถิ่น จานวน ๓ คน
๓) นักศึกษาโครงการทุนพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษาใน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาอยู่ในความดูแลของโครงการบัณฑิตคืนถิ่น จานวน ๑ คน
โดยทั้งหมดกาลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้
๑) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร ๕ ปี) จานวน ๒๖ คน
๒) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (หลักสูตร ๔ ปี) จานวน ๒ คน
๓) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตร ๔ ปี) จานวน ๑ คน
ซึ่งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการฯ ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการฯ และผลิตให้นักศึกษาเป็นคนเก่ง ดี และมีสุข จึงขอรายงานผลการดาเนินงานโครงการบัณฑิตคืนถิ่น
ตามแนวพระราชดาริ สมเด็ จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่ น ๒ เป็ นความร่ วมมือระหว่ าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กับองค์กรท้องถิ่นในการพัฒนาชนบทเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ ๘๐ พรรษา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
ที่ประชุมรับทราบ
๖.๒ การบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า ชี้แจงรายละเอียดว่า มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการ
จัดทาการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ซึ่งได้ข้อมูลจาก
คณะผู้บริหารและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย การประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิ เคราะห์และจัดทา
แผนบริ ห ารความเสี่ ย งเพื่ อ ก าหนดวิ ธี ก ารด าเนิ น งานการบริ ห ารความเสี่ ย งให้ มี ค วามชั ด เจนทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลง และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอรายงานสภามหาวิทยาลั ยเพื่อ ทราบ (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
๗.๑ อาจารย์ ดร.สุดจิต หมั่นตะคุ สืบเนื่องหน้า ๒๓ เรื่องการจัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามมติที่ประชุมข้อ (๑) ควรจัดสรรงบประมาณให้กับสาขาวิช ามากกว่านี้ โดยให้
ทาการส ารวจความต้องการและจั ดสรรงบประมาณเพิ่มเติม โดยประสงค์ให้ ผู้ บริหารได้พบปะพูดคุยกับ
สาขาวิชาเพื่อให้ได้ข้อมูลว่า งบประมาณที่ได้รับเพียงพอหรือไม่ต่อการพัฒนานักศึกษา โดยให้ดาเนินการ
ภายในปีนี้

๑๖

กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เป็นวันพฤหัสบดีที่
๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๔๐ น.
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