การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น ๓ อาคารอานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายนามผู้เข้าประชุม
๑. นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
๔. ดร.กาพล วันทา
๕. ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์
๖. นายประพันธ์ มนทการติวงศ์
๗. นายเรืองชัย เนตรปฐมพร
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์
๑๐. อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น
๑๑. อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง
๑๒. อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์
๑๓. อาจารย์ ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก
๑๔. อาจารย์ ดร.นาวิน คงรักษา
๑๕. อาจารย์ ดร.บุรินทร์ นรินทร์
๑๖. อาจารย์ ดร.สุดจิต หมั่นตะคุ
๑๗. อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข
๑๘. นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์
๑๙. นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
๒๐. นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง

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

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีวสันต์ นาคเสนีย์
๔. อาจารย์ ดร.เกศินี โสขุมา

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

รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

๒
๕. อาจารย์ ดร.ประไพร จันทะบัณฑิต
๖. อาจารย์ชัชวาล อินทรปาลิต
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา โชคบรรดาลสุข
๘. อาจารย์ ดร.นพดล อ่าดี

ผู้ช่วยอธิการบดี
รองผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ
อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

๙. นางสาวทิพย์วรรณ ทับทิมหิน
๑๐. นายวุฒิกร ไชยพันธ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นิติกร

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
ก่อนที่จ ะเข้าสู่ ร ะเบี ย บวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ ที่ประชุมทราบ ได้มีการมอบเกียรติบัตรและรางวัล
โดยเรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้มอบ ๒ รายการ ดังนี้
๑) การมอบเกียรติบัตรให้กับอาจารย์ที่จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ดีเด่น ประจาภาคเรียน
ที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ อาจารย์ ดร.นาวิน คงรักษา แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มีนโยบายให้อาจารย์ปรับวิธีการสอนเป็นแบบ Active Learning มหาวิทยาลัยได้มีคาสั่งที่ ๑๖๓๙/๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนแบบ Active Learning ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ และจากการประชุมคณะกรรมการ
อานวยการศูนย์การเรียนรู้ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติให้ทุกคณะพิจารณาคัดเลือก
อาจารย์ผู้สอนแบบ Active Learning ที่มีผลงานจัดการเรียนรู้ ดีเด่น ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ เพื่อเป็น
ต้นแบบที่ดีสาหรับให้อาจารย์ภายในคณะและต่างคณะได้ศึกษาเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี บัดนี้ ผลการคัดเลือกได้
ดาเนินการเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายนามอาจารย์ที่จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
ดีเด่น ประจาภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และรับเกียรติบัตร ดังนี้
(๑) คณะครุศาสตร์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจารณ์ สงกรานต์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรลักษณ์ กลัดแก้ว
- อาจารย์ ดร.อนงค์ สระบัว
(๒) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- อาจารย์ ดร.นพดล ทุมเชื้อ
- อาจารย์ ดร.กรกนก ตั้งจิตมั่น
(๓) คณะวิทยาการจัดการ
- อาจารย์ ดร.กนกวรรณ แสนเมือง
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติรัตน์ เจริญสุข
(๔) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- อาจารย์ปุณย์จรีย์ สรสีสม
- อาจารย์ยุพยงค์ วิงวร
- อาจารย์ณัฐปภัสร์ พงษ์โพนเพ็ก

๓
(๕) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- อาจารย์ ดร.ราชศักดิ์ สุวรรณนัจศิริ
(๖) วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
- อาจารย์ญษมณ ละทัยนิล
(๗) โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
- อาจารย์เบญจวรรณ ขุนประเสริฐ
๒) การมอบเกียรติบัตรให้กับนักกีฬาและผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า
รองอธิการบดี แจ้งว่าในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๕ “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ ”
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน จานวน ๗ ประเภทกีฬา คือ เซปักตะกร้อ
ทีมหญิง เปตอง มวยสากลสมัครเล่น มวยไทยสมัครเล่น ปันจักสีลัต ฟุตซอลชาย และกรีฑา อันดับเหรียญ
การแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อยู่อันดับที่ ๕๔ จากมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมแข่งขันทั่วประเทศ
จานวน ๑๑๔ มหาวิทยาลัย และอยู่อันดับที่ ๑๗ ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แห่ง จึงขอเรียนเชิญนายก
สภามหาวิทยาลัยมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ฝึกสอนกีฬาที่ได้เหรียญรางวัล ดังนี้
(๑) อาจารย์ ดร.บุรินทร์ นรินทร์ ผู้สอน กีฬาปันจักสีลัต
(๒) อาจารย์นิตยา เรืองมาก
ผู้สอน กีฬากรีฑา
(๓) นายเกียรติศักดิ์ มีสา
ผู้สอน กีฬามวยไทยสมัครเล่น
และขอเรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัยมอบเกียรติบัตรและค่าตอบแทนให้กับนักกีฬาที่เข้า
ร่วมการแข่งขันและได้เหรียญรางวัล ดังนี้
เหรียญเงิน
(๑) นายแสนรัก งามยิ่ง
กีฬา ปันจักสีลัต ประเภทต่อสู้ รุ่น B
(๒) นางสาวศศิธร สอนจัตุรัส
กีฬา ปันจักสีลัต ประเภทต่อสู้ รุ่น E
เหรียญทองแดง
(๑) นายอุดมศักดิ์ ประเสริฐสังข์
กีฬา มวยไทยสมัครเล่น ไลท์มิดเดิลเวท
(๒) นางสาวเสาวลักษณ์ บุญจันที กีฬา กรีฑา ขว้างจักรบุคคลหญิง
(๓) นายหิรัญกฤษฎิ์ ชูบัว
กีฬา ปันจักสีลัต ประเภทต่อสู้ รุ่น A ชาย
(๔) นายณัฐกมล วงษ์รักษ์
กีฬา ปันจักสีลัต ประเภทต่อสู้ รุ่น F ชาย
(๕) นายนิติยากรณ์ ศรีไสล
กีฬา ปันจักสีลัต ประเภทต่อสู้ รุ่น A หญิง

๔
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากประธาน
๑) เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ได้ไปพบกับผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ ได้ย้าว่าสภา
มหาวิทยาลัยประสงค์ให้มหาวิทยาลัยเป็นภูมิปัญญาของจังหวัด เพราะขนาดของจังหวัดราชบุรีเป็นขนาด
ทีเ่ หมาะสมในการพัฒนาให้เป็นจังหวัดที่พัฒนาแล้ว นอกจากนี้ยังมีทรัพยากรที่เป็นต้นทุนคือ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ระดับรายได้ ต่าง ๆ ที่สามารถที่จะพัฒนาต่อไปได้ อย่างไรก็ดีการพัฒนานี้ต้องอาศัย ๓ เรื่อง คือ (๑) ความรู้
ซึ่งเกิดขึ้นจากการจัดการความรู้ที่มีอยู่แล้ว และจากการวิจัยสิ่งที่ยังไม่รู้ (๒) เทคโนโลยีที่จะทาให้ ทุกอย่าง
รวดเร็วขึ้น ง่ายขึ้น และ (๓) การจัดการ ซึ่งการดาเนินการทั้ง ๓ เรื่อง ต้องมีธรรมะ ๓ ประการควบคู่กัน คือ
ความรู้ต้องคู่กับคุณธรรม การใช้เทคโนโลยีต้องมีจริยธรรม และเรื่องของการบริหารจัดการ ต้องมีธรรมาภิบาล
จากนั้นได้มีการแลกเปลี่ยนถึงเรื่องความเชื่อมโยงระหว่างส่วนรับใช้ชุมชน กับส่วนจัดการเรียนการสอน ซึ่งทางคณะ
ได้มีความพยายามให้กิจกรรมการเรียนการสอน วิจัยและบริการวิชาการเชื่อมโยงกับกิจกรรมรับใช้ชุมชนอยู่แล้ว
เช่น การพัฒ นาตลาดอมยิ้ ม หรื อการพัฒนาบริเวณชายแดนที่ส วนผึ้ง และในตอนท้ายคณาจารย์ได้มีการ
นาเสนอแผนการสอน Active Learning ภายใต้บรรยากาศที่มีความเป็นกันเอง ซึ่ งทาให้ได้ข้อสรุป คือ
คณะวิทยาการจัดการมีการดาเนินการลักษณะ Action Learning อยู่แล้ว คือ นักศึกษาต้องทาโครงการ
ลงสู่ชุมชน ลงสู่สถานประกอบการ แต่การจะทาอย่างไรให้เป็น Active Learning นั้นได้ข้อสรุปว่าอันดับแรก
ต้องทาให้ วิช าพื้น ฐานที่อยู่ มีก ารเรีย นการสอนในห้ องเรียนมีลั กษณะ Active Learning ก่อน เพราะถ้า
การจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานในห้องเรียนไม่มีลักษณะ Active แล้ วไปจัดการเรียนการสอนนอก
ห้องเรียนอาจมีนักศึกษาบางส่วนไม่ทุ่มเทเรื่องการทางานได้ ซึ่งเป็นการผลิตบัณฑิตที่ทาให้มีนิสัยการทางาน
ไม่ดีตั้งแต่ต้น
การออกแบบกิจกรรมและการออกแบบกลุ่มในห้องเรียน เป็นการช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็ก
ซึ่งก็จะมีผลต่อการศึกษาในระยะถัดไปที่มีลักษณะเป็นโครงการหรือโครงงาน ที่มีการลงพื้นที่ และก็จะมีผล
ระยะยาวเมื่อออกไปเป็นบัณฑิตเพราะมีความสามารถประกอบกิจกรรมได้ และถ้าเขาไปเป็นอยู่ในองค์กรก็จะ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร นอกจากนี้ยังมีการหารือเรื่องการเปลี่ยนแปลงแนวทางการเรียนรู้จากแบบเดิม
ที่นัก เรีย นประสบมาเป็น เวลานานก่อ นเข้า มาศึก ษาในมหาวิท ยาลัย ซึ่ง ก็เ ห็น ตรงกัน ว่า จะต้อ งใช้ PLC
เป็นเครื่องมือ ระบบประกันคุณภาพการศึกษา อาจนามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพระดับหนึ่ง แต่ถ้า
จะพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ต้องมีวง PLC แลกเปลี่ยนกันเป็นประจา
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๒ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากอธิการบดี
๑) เมื่ อ วั น ที่ ๕ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ สภากาชาดไทย สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย มีพระราชเสาวนีย์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า
มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ หมู่บ ้า นจอมบึง เป็น สถาบัน ที ่ใ ห้ค วามร่ว มมือ จัด หาผู ้บ ริจ าคโลหิต เป็น หมู่ค ณะ

๕
เพื่อ ช่ว ยเหลือ เพื่อ นมนุษ ย์อ ย่า งสม่าเสมอนานกว่า ๕ ปี รวมเป็น ปริม าณโลหิต ที่ไ ด้รับ บริจ าคเกิน กว่า
๑,๐๐๐ หน่วย (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
๒) เมื่อวันที่ ๒๔ – ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รับเชิญจากสานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมิน คุณภาพการศึกษา (องค์ การมหาชน) (สมศ.) ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อปฏิบัติห น้าที่เป็น
ประธานคณะกรรมการประเมิน คุณภาพการศึกษาภายนอก สถาบันอุดมศึกษารอบที่ ๔ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่ ง จะมี ส ถานศึ ก ษาที่ เ ข้ า รั บ การประเมิ น ๑๐๒ สถาบั น จึ ง ต้ อ งการทั้ ง ประธาน และ
คณะกรรมการประเมิน ผลอีก จ านวนประมาณ ๓๐๐ กว่า คน ขอแจ้ง รายละเอีย ดการประเมิน คุณ ภาพ
การศึกษาภายนอกรอบ ๔ ให้สภามหาวิทยาลัยได้ทราบ
(๑) การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ ๔ จะประเมินระดับสถาบัน ไม่มีระดับคณะ ไม่มี
ระดับหลักสูตร
(๒) การประเมินรอบนี้จะไม่มีการตัดสิน ว่าผ่าน ไม่ผ่าน แต่จะเป็นการประเมินเชิงพัฒนา
(๓) การประเมินจะประเมินทั้งหมด ๕ ด้าน ตามพันธกิจของสถาบัน
(๓.๑) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการบริหาร
(๓.๒) คุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
(๓.๓) คุณภาพงานวิจัย
(๓.๔) ผลการให้บริการวิชาการ
(๓.๕) ผลการประกันคุณภาพภายใน
(๔) ผลการประเมิน จะมีการแจ้งผลการประเมินเป็นรายประเด็น จานวน ๓๒ ประเด็น
ไม่มีการนามารวมกันทั้งหมด ผลการประเมินมี ๕ ระดับคุณภาพ คือ ระดับปรับปรุง ระดับพอใช้ ระดับดี
ระดับดีมาก และระดับดีเยี่ยม
(๕) รูป แบบการประเมิน จะเป็นการประเมินเชิงคุณภาพ ไม่เน้นการตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานหรือข้อมูลเพิ่มเติม แต่ใช้ฐานข้อมูลของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่มีอยู่ ประกอบกับ
ข้อ มูล ที ่ม หาวิท ยาลัย น าเสนอในแหล่ง ข้อ มูล ต่า งๆ ของมหาวิท ยาลัย การด าเนิน การแบ่ง ออกเป็น
๒ ขั้นตอน คือ (๑) การ Pre Analysis เป็นการศึกษาข้อมูลทุ ติยภูมิต่างๆ แล้วหาข้อสรุปว่าจะเข้าเยี่ยม
มหาวิทยาลัยหรือไม่ ซึ่งจะมีสามกรณี คือ กรณีที่หนึ่ง Non Visit ไม่เข้าเยี่ยม หมายความว่าเมื่อศึกษาจาก
ประจักษ์พยานหลักฐานแล้วเชื่อมั่นได้ว่าทั้ง ๓๒ ประเด็นมีคุณภาพผ่านในระดับดีขึ้นไป กรณีที่สอง Site Visit
เข้าเยี่ยม ๑-๒ วัน เพื่อเก็บข้อมูลประเด็นที่ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม กรณีที่สาม เข้าเยี่ยมเต็มรูปแบบ จานวน
๓ วัน เนื่องจากมีประเด็นที่จะต้องมาสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจานวนมาก (๒) การสรุปผลการประเมินอย่างเป็น
ทางการ ผู้ประเมินจะรายงานผลไปยัง สมศ. และสมศ. รายงานไปยังต้นสั งกัดเพื่อให้การสนับสนุนประเด็น
ที่ต้องปรับปรุงพัฒนา ซึ่งการดาเนินการในขั้นตอนที่ ๒ จะต้องดาเนินการภายใน ๖ เดือน
(๖) องค์ประกอบของคณะกรรมการการประเมิน แบ่งเป็น ๓ ส่วน ๑) ประธานการประเมิน
จะเชิญจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ ๒) กรรมการประเมินที่ขึ้นทะเบีย นเป็นกรรมการของ สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ๓) ผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษาที่อาจเป็นอดีตผู้บริหารหรือปัจจุบันยัง ทา
หน้าที่อยู่ แต่ต้องต่างสถาบัน

๖
(๗) การประเมิน ครั้ง นี ้เ ป็น การประเมิน ที่อ อกแบบให้ส อดคล้อ งกับ กฎกระทรวงที่มี
การประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกชุด)
ได้ มี ก รรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย อภิ ป ราย และนายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล่ า วสรุ ป ว่ า
มหาวิทยาลัยควรใช้โอกาสนี้ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยที่มีผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพ
ไม่เสียทรัพยากรมากแต่ได้ผลสูง โดยมีการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน จากนั้นกาหนดตัวชี้วัดกระบวนการให้ชัดเจน
๓) มหาวิ ท ยาลั ย จะจั ด ประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง วิ จั ย ครั้ ง ที่ ๖
“การเกษตรก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน” ในวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ สาหรับนักวิจัย บุคลากรทางการศึกษา
โดยร่ ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ๔ แห่ ง คื อ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในการคัดเลือกผลงานที่จะมานาเสนอ
กิจกรรมหลักของงานประกอบด้วย (๑) การนาเสนอบทความปากเปล่าในห้องประชุม ๖ สาขาวิชา ๑๘๖ บทความ
โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทาหน้าที่วิพากษ์ (๒) การบรรยายโดยผู้อานวยการสถาบันคลังสมองแห่งชาติรองศาสตราจารย์
ดร.พีรเดช ทองอาไพ บรรยาย เรื่อง การวิจัยเพื่อรับใช้สังคมกับการขับเคลื่อนการเกษตร ๔.๐ (๓) การสัมมนา
เรื่อง Israel Business Startup Model โดยผู้แทนจากสถานทูตอิสราเอล โดยมี อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข
รองอธิการบดี ได้ประสานและดาเนินการเรื่องนี้ เพื่อที่จะสร้างเครือข่าย ผู้ประกอบการในพื้นที่ โดยมหาวิทยาลัย
ได้ทาหนังสือเชิญผู้ที่สนใจในจังหวัดราชบุรี มาร่วมสัมมนาด้วย (๔) การจัดนิทรรศการงานที่เป็นการผสมผสาน
ระหว่างวิทยาศาสตร์และศิลปะ เรื่องของกล้วย โดยอาจารย์ณรงค์ศักดิ์ สุขแก้วมณี ซึ่งงานเรื่องนี้เป็นงานที่เคย
ได้รับรางวัล Goal Award และ Silver Award ในงานมหกรรมการประชุมวิชาการระดับชาติ และเป็นงานที่เคย
ได้ไปแสดง Exhibitions ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
๔) ต่อจากการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ในวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยจะจัด
กิจกรรมสัมมนาศิษย์เก่า ในหัวข้อ “ศิษย์เก่าจะมาช่วยมหาวิทยาลัยได้อย่างไร” และวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑
จะเป็นการงานพบปะคืนสู่เหย้าอาจารย์และศิษย์เก่า โดยช่วงบ่ายเป็นการมุทิตาจิตอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว และในช่วงเย็นเป็นการจัดงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า
๕) ในวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ มูลนิธิ Japan Asian Association and Asian Friendship
Society (JAFS) จากประเทศญี่ปุ่นจะเดินทางมามอบจักรยานใช้แล้ว จานวน ๓๕๐ คัน ให้กับมูลนิธิพลเอก
มังกร พรหมโยธี เพื่อบริ จ าคให้ กับผู้ ด้อยโอกาสต่อไป ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการส่ งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ที่ช่วยในการประสานงานให้ได้รับการบริจาคจักรยานดังกล่าว
คุ ณ เรื อ งชั ย เนตรปฐมพร แจ้ ง เพิ่ ม เติ ม ว่ า เดิ ม เข้ า ใจว่ า หากน ารถจั ก รยานมอบเข้ า มู ล นิ ธิ
จะไม่ต้องเสีย ภาษี แต่เนื่องจากมูล นิ ธิพลเอกมังกร พรหมโยธี เป็นมูล นิธิที่ไม่ได้ประกาศอยู่ในราชกิจจา
นุเบกษา ในการได้รับการยกเว้นภาษี ดังนั้นจึงต้อ งเสียภาษีการรับจักรยานดังกล่าว การดาเนินการได้รับ
ความอนุเคราะห์จ ากกรรมการส่งเสริมกิจ การมหาวิทยาลัย จานวน ๓ ท่าน ได้แก่ คุณศิริณี ศิริพงษ์พัน ธ์
คุณ เสฎฐนัน ท์ อังกูรภาสวิชญ์ และพ.ต.อ.หญิง สมพร พูลเกษม ในการติดต่อประสานงานจนสาเร็จลุล่วงและ
ได้รั บการอนุ เคราะห์ ค่าภาษีและค่าใช้จ่ ายในการขนส่ งจักรยานจาก คุณถาวร สิ นสมุทร เป็น เงินจานวน
๑๑๐,๐๐๐ บาท

๗
๖) ในวัน ที่ ๑๐ มีน าคม พ.ศ.๒๕๖๑ มหาวิทยาลั ยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจะนาบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งทางฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจะประสานเรียนเชิญกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในวันพิธีต่อไป
๗) ในวันที่ ๑๐ – ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ Prof. Dr.Yukio Yamada จาก University of
Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น พร้อมอาจารย์และนักศึกระดับปริญญาเอก และปริญญาโทจะมาเผยแพร่ความรู้ด้านกีฬา
เทนนิส กอล์ฟ และเทเบิ้ลเทนนิสให้กับนักเรียน นักศึกษาของมหาวิทยาลัย และผู้ที่สนใจในจังหวัดราชบุรี ซึ่งการ
เดินทางมาในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสานสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกับ University
of Tsukuba เพิ่มเติมจากที่ได้มีการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนวิชามาราธอน
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๓ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากกรรมการ
๑.๓.๑ คุณเรืองชัย เนตรปฐมพร แจ้งดังนี้
๑) เนื่องจากคณะกรรมการมูลนิธิ คสม. เฉลิมพระเกีย รติ ๘๔ พรรษา จะดารงตาแหน่ง
ครบวาระ ในวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จึงได้พิจารณาคัดเลือก
คุ ณ วลั ย รั ต น์ ทรั พ ย์ คิ รี เป็ น ประธานมู ล นิ ธิ คสม. เฉลิ ม พระเกี ย รติ ๘๔ พรรษา และพิ จ ารณาตั ว แทน
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จานวน ๕ คน เป็นกรรมการมูลนิธิฯ ได้แก่ ๑) นายเรืองชัย เนตรปฐมพร
๒) นายสมบูรณ์ วิชัยบุญ ๓) นายเสฎฐนันท์ อังกูรภาสวิชญ์ ๔) นายวรนพ เกิดทวี ๕) นางพจนา ร่มโพธิ์ทอง
๒) คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจะจัดกิจกรรมคุรุสดุดีให้กับศิษย์เก่าของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึงที่สามารถสอบบรรจุเข้ารับราชการครูผู้ช่วยได้ ในวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑
โดยจะมีพ ิธ ีม อบเข็ม เชิด ชูเ กีย รติ มอบเกีย รติบัต ร และถ่า ยภาพร่ว มกัน เพื ่อ เป็น การประชาสัม พัน ธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในการที่ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงสามารถสอบบรรจุ
เข้ารับราชการครูผู้ช่วยได้เป็นจานวนมาก
๓) ในนามคณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย ขอขอบคุ ณ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมเดินการกุศลเพื่อสุขภาพในงาน สสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ ๓๓
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๓.๒ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุ ว รรณ แจ้ งว่า ได้รั บการมอบหมายจากสภา
มหาวิทยาลัยให้ทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย มีประเด็น
ที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฝากให้แจ้งมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาดาเนินการ คือ กรรมการพบว่า เอกสารประกอบ
การสอนซึ่งเป็นเอกสารส่วนหนึ่งในการขอผลงานทางวิชาการ ไม่ได้เป็นเอกสารประกอบการสอนของรายวิชา
ที่ทาการสอนในภาคเรียนที่ขอผลงาน บางครั้งเป็นวิชาที่สอนผ่านมาแล้ว
อธิการบดีให้ข้อมูลว่า หลังจากที่จะมีการใช้เกณฑ์ใหม่ ปัญหาดังกล่าวจะลดน้อยลง

๘
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๔ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากเลขานุการ
ไม่มี
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐
เมื่อวัน ศุกร์ที่ ๒๒ ธัน วาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้า น
จอมบึง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ประธานขอให้ ที่ ป ระชุ ม ตรวจสอบรายงานการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้าน
จอมบึง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีการแก้ไขรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ หน้า ๑๐ ระเบียบวาระที่ ๑.๑
ข้อความ “๑) นายกสภามหาวิทยาลัยและอธิก ารบดีได้เข้าร่วมประชุมด้านการปฏิรูปการศึกษา โดยมีโจทย์ว่า
ทางออกของการปฏิรูปการศึกษาของไทยน่าจะอยู่ตรงไหน แนวคิดเรื่องการศึกษาที่มีอุปสรรคมากเพราะ
การปฏิรูปตรงส่วนกลางก็ลาบาก เนื่องจากมีขนาดใหญ่ ปฏิรูปตรงโรงเรียนก็ได้เฉพาะในโรงเรียนไม่ใช่ทั้งระบบ
ต่อมาคาตอบมาตกผลึกตรงที่ว่า การศึกษาจะไม่สาเร็จถ้าประชาชนไม่ตระหนัก ไม่สนใจ คือถ้าเพียงคิดว่า
ให้บุตรหลานเข้าโรงเรียนดี ๆ ได้ ซึ่งก็จะไปแออัดตามโรงเรียนใหญ่ การศึกษาไทยก็จะไม่สาเร็จ จึงเกิดแนวคิดว่า
ถ้ า จะปฏิ รู ป การศึ ก ษาให้ ส าเร็ จ ต้ อ งสร้ า งระบบตรงกลางคื อ ระบบจั ง หวั ด ขึ้ น มา เรี ย กว่ า Area-based
Education ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏด้วย โดยมีการนาร่องไปหลายจังหวัด วิธีการนาร่อง คือ
วางแผนให้จังหวัดตั้งสมัชชาการศึกษา โดยดึงทุกฝ่ายเข้ามาทั้งภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ ไม่ใช่มีแต่ภาครัฐ
หรือกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มที่มีบทบาทในสมัชชาจังหวัดคือท้องถิ่น มีการทาแผนการศึกษาจังหวัดมีการ
ทาโครงการบางอย่างเพื่อแก้ปัญหาของจังหวัดที่มองในระดับประเทศแล้วมองไม่เห็น ที่มีความโดดเด่น เช่น
การทาสานึกในท้องถิ่น การทาหลักสูตรท้องถิ่น ที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดภูเก็ต การแก้ปัญหาเฉพาะ เช่น
ที่จัง หวัด สุโ ขทัย แก้ปัญ หาเด็ก อ่า นไม่อ อกเขีย นไม่ค ล่อ ง ที่มีชื่อ เสีย งมากคือ ที่จัง หวัด อานาจเจริญ และ
จังหวัดสุรินทร์ เรื่องการแก้ปัญหาการ Drop Out ของนักเรียนโดยภาคท้องถิ่น ทาให้เห็นได้ชัดว่าเมื่อจังหวัด
ให้ความส าคัญก็จะแก้ปัญหาได้ สรุปว่า ระบบการศึกษาจังหวัดควรทาให้เป็นรูปธรรม แต่ถ้าดาเนินการ
ทั้งหมด ๗๖ จังหวัด น่าจะเป็นปัญหากับการบริหารส่วนกลาง จึงมีข้อสรุปว่าน่าจะมีการออกพระราชบัญญัติ
เพื่อให้มีกฎหมายรองรั บ และให้มีจังหวัดน าร่องก่อนในแต่ล ะภาค และที่กล่า วในเบื้องต้นว่าเกี่ยวข้องกับ
มหาวิทยาลัย เนื่องจากมีความสนใจให้จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดนาร่องด้ว ยเหตุผลหลายประการ เหตุผ ล

๙
ประการหนึ่ง คือ การมีมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้มแข็ง และการมีโรงเรียนนาร่องที่มีคุณภาพจากโครงการต่าง ๆ
หลายโครงการ เช่น โครงการโรงเรียนสุขภาวะ ถือว่าเป็นความเข้มแข็งของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ได้รับการ
มองเห็น” แก้ไขเป็น
“๑) นายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีได้เข้าร่วมประชุมด้านการปฏิรูปการศึกษา โดยมีประเด็น
ว่าทางออกของการปฏิรูปการศึกษาของไทยในส่วนที่เป็นระบบการศึกษาจังหวัด แนวคิดเรื่องการศึก ษาที่มี
อุปสรรคมากเพราะการปฏิรูปตรงส่วนกลางก็ลาบาก เนื่องจากมีขนาดใหญ่ ปฏิรูปตรงโรงเรียนก็ได้เฉพาะ
ในโรงเรีย นไม่ใช่ทั้งระบบการศึกษา ต่อมาคาตอบมาตกผลึกตรงที่ว่า การศึกษาจะไม่สาเร็จถ้าประชาชน
ไม่ตระหนัก ไม่สนใจ คือถ้าเพียงคิดว่าให้บุตรหลานเข้าโรงเรียนดีๆ ได้ ซึ่งก็จะไปแออัดตามโรงเรียนใหญ่
การศึกษาไทยก็จะไม่สาเร็จ จึงเกิดแนวคิดว่าถ้าจะปฏิรูปการศึกษาให้สาเร็จต้องสร้างระบบตรงกลางคือระบบ
จังหวัดขึ้นมา เรียกว่า Area-based Education ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏด้วย โดยมีการนาร่อง
ไปหลายจังหวัด ให้มีการดาเนินการให้จังหวัดตั้งสมัชชาการศึกษา โดยดึงทุกฝ่ายเข้ามาทั้งภาคประชาสังคม
ภาคธุรกิจ ไม่ใช่มีแต่ภาครัฐ หรือกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มที่มีบทบาทในสมัชชาจังหวัดคือท้องถิ่นมีการทา
แผนการศึกษาจังหวัด มีการทาโครงการบางอย่างเพื่อแก้ปัญหาของจังหวัด ที่มองในระดับประเทศแล้ว มอง
ไม่เห็น ที่มีความโดดเด่น เช่น การทาสานึกในท้องถิ่น การทาหลักสูตรท้องถิ่น ที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด
ภูเก็ต การแก้ปัญหาเฉพาะ เช่น ที่จังหวัดสุโขทัยแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่คล่อง ที่มีชื่อเสียงมาก คือ
ที่จังหวัดอานาจเจริญและจังหวัดสุรินทร์ เรื่องการแก้ปัญหาการ Drop Out ของนักเรียนโดยภาคท้องถิ่นทาให้
เห็นได้ชัดว่าเมื่อจังหวัดให้ความสาคัญก็จะแก้ปัญหาได้ สรุปว่าระบบการศึกษาจังหวัดควรทาให้เป็นรูปธรรม
แต่ถ้าดาเนินการทั้งหมด ๗๖ จังหวัด น่าจะเป็นปัญหากับการบริหารส่วนกลาง
จึงมีข้อสรุปว่าน่าจะมีการออกพระราชบัญญัติเพื่อให้มีกฎหมายรองรับ และให้มีจังหวัดนาร่องก่อนใน
แต่ละภาค และที่กล่าวในเบื้องต้นว่าเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย เนื่องจากมีความสนใจให้จังหวัดราชบุรีเป็น
จังหวัดนาร่องด้วยเหตุผลหลายประการ เหตุผลประการหนึ่ ง คือ การมีมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้มแข็ง และ
การมีโรงเรียนนาร่องที่มีคุณภาพจากโครงการต่างๆ หลายโครงการ เช่น โครงการโรงเรียนสุขภาวะ ถือว่าเป็น
ความเข้มแข็งของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ได้รับการมองเห็น”
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ คาพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๗ คดีตามสัญญาประนีประนอมยอมความ จานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ระหว่าง มูลนิธิประชานุเคราะห์ราชบุรี และ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให้มหาวิทยาลัย
อุทธรณ์คาสั่ งศาลให้ เพิกถอนหมายบั งคับ คดีตามสั ญญาประนีประนอมยอมความให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ชาระเงินจานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้กับมูลนิธิประชานุเคราะห์ราชบุรี และมหาวิทยาลัยได้
อุ ท ธรณ์ ค าสั่ ง ศาลดั งกล่ าวต่ อศาลจั งหวั ด ราชบุ รี แล้ ว เมื่ อวั นที่ ๓๑ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และในวั นที่ ๗
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ศาลจั งหวัดราชบุ รีได้อ่านคาพิพากษาศาลอุทธรณ์ภ าค ๗ โดยสรุปว่า “สั ญญา
ประนีประนอมยอมความเป็นสัญญาซึ่งกาหนดเวลาแน่นอน เมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงก่อสร้าง

๑๐
โรงเรี ย นสาธิ ต ฯ แล้ ว เสร็ จ เมื่ อ วั น ที่ ๗ ธั น วาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่ ง ล่ ว งเลยเวลาที่ ก าหนดไว้ จึ ง ถื อ ว่ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงผิดสัญญาดังกล่าว การที่ศาลชั้นต้นออกหมายบังคับคดีแก่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงชอบแล้ว พิพากษายืน” โดยพนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี เห็น ว่า คาพิพากษาของ
ศาลในคดีนี้ ชอบด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้ว จึงไม่มีเหตุฎีกา คาพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๗
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า ประเด็ น ข้ อ เท็ จ จริ ง ตามสั ญ ญา
ประนีประนอมยอมความ จานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และข้อกฎหมายขอให้เพิกถอนหมายบังคับคดีที่มหาวิทยาลัย
ได้ขอความอนุเคราะห์พนักงานอัยการจังหวัดราชบุรียื่นอุทธรณ์ให้นั้น ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยและมีคาพิพากษา
ในประเด็นนั้นแล้ว กรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จาเลยที่ ๑ จึงไม่มีเหตุฎีกาคาพิพากษาศาลอุทธรณ์
ภาค ๗ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
ที่ประชุมรับทราบ
๓.๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๘)
อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สืบเนื่องจาก
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบวาระ
ที่ ๔.๑.๖ พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) นั้น ขอแก้ไขข้อความ “โดยนางสาวภาณิกานต์ คงนันทะ แทน นางอัญญารัตน์
ภูมี ซึ่งเป็นอาจารย์พิเศษ” เป็น “โดยนางสาวภาณิกานต์ คงนันทะ แทน นางอัญญารัตน์ ภูมี ซึ่งเป็น
อาจารย์ประจาตามสัญญาจ้าง” ซึ่งการแก้ไขดังกล่าวเป็นไปตามข้อเสนอแนะจากสานั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
และในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุล าคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ระเบีย บวาระที่ ๔.๑.๒ พิจ ารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิช า
สังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) ขอแก้ไขข้อความ “โดยนางสาววิธัญญา แซ่ล้อ แทน นายเจตน์
กะเครือ ซึ่งเป็นอาจารย์พิเศษรายชั่วโมง” เป็น “โดยนางสาววิธัญญา แซ่ล้อ แทน นายเจตน์ กะเครือ
ซึ่งเป็นอาจารย์ประจาตามสัญญาจ้าง”
มติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการแก้ไขข้อความการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจา
หลั กสู ตรศิล ปศาสตรบั ณฑิต สาขาวิช าการพัฒ นาชุมชน (หลั กสู ตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) และหลั กสู ต ร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)

๑๑
๓.๓ การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข สืบเนื่องหน้า ๔๖ วาระที่ ๔.๑.๒ แจ้งว่าสภามหาวิทยาลัยได้ดาเนินการ
ตามมติ และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีเรียบร้อยแล้ว และขอเชิญประธานคณะกรรมการ
สรรหาอธิการบดีแจ้งข้อมูลการดาเนินการเพิ่มเติม
ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุ วรรณ ประธานคณะกรรมการสรรหาอธิ การบดี แจ้ งว่ า สภา
มหาวิทยาลัยได้มีคาสั่งที่ ๐๑/๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง สั่ง ณ วัน ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการสรรหาได้ประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้จัดทาประกาศการสรรหาอธิการบดี จึงขอรายงานกาหนดการและการดาเนินการเพื่อให้
ได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลั ยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ดังนี้ (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
วันเดือนปี
กระบวนการสรรหา
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประชุมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เวลา ๑๐.๐๐ น.
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เพื่อพิจารณา
- พิจารณาเลือกเลขานุการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
- พิจารณาบทบาทและหน้าที่กองเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดี
- พิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีฯ ฉบับที่
๑/๒๕๖๑ เรื่อง กาหนดการดาเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
- พิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีฯ ฉบับที่
๒/๒๕๖๑ เรื่ อ ง การด าเนิ น การเพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง รายชื่ อ ผู้ ส มควรด ารง
ตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
- พิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีฯ ฉบับที่
๓/๒๕๖๑ เรื่อง การเสนอชื่อและการรับรองรายชื่อการเสนอชื่อผู้สมควร
ดารงตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
- พิ จ ารณา (ร่ า ง) ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ฉบับที่ ๔/๒๕๖๑ เรื่อง บัญชีรายชื่อ
ผู้ มี สิ ท ธิ์ เ สนอชื่ อ และผู้ มี สิ ท ธิ์ รั บ รองรายชื่ อ ผู้ ส มควรด ารงต าแหน่ ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
- พิจารณา (ร่าง) แบบฟอร์มใบสมัคร หนังสือรับรองการเสนอรายชื่อ
และหนังสื อยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็น
ผู้สมควรดารงตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
- พิจารณา (ร่าง) แบบฟอร์มข้อมูลประวัติของผู้สมัครและผู้ได้รับการ
เสนอชื่ อ เพื่ อ เข้ า รั บ การ สรรหาผู้ ส มควรด ารงต าแหน่ ง อธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

๑๒
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

วันที่๑๙ กุมภาพันธ์ วั น ที่ ๑๖ มี น าคม พ.ศ.๒๕๖๑
เวลา๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

วันที่๑๙ กุมภาพันธ์ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
วั น ที่ ๙ มี น าคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา ๑๓.๐๐ น.
วั น ที่ ๒๑ มี น าคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ น.

วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วั น ที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ น.
วั น ที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา ๑๐.๐๐ น.
วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
(หลังการแสดงวิสัยทัศน์)
วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
วั น ที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา ๑๐.๐๐ น.

คณะกรรมการสรรหาอธิ การบดี ฯ แจ้ งประกาศคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดี ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑ และฉบับที่ ๒/๒๕๖๑ แก่หน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้หน่วยงานเสนอรายชื่อผู้สมควรดารง
ตาแหน่งอธิการบดี และหรือสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดี
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีฯ ดาเนินการให้ได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควร
ดารงตาแหน่งอธิการบดี โดยสองวิธี ดังนี้
๑) โดยการสมัครเข้ารับการสรรหา
๒) โดยการเสนอชื่อจากคณะ ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นที่มีฐานะ
เที ย บเท่า คณะ องค์ ก ารนั ก ศึ กษา ข้ า ราชการ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย
พนักงานราชการ และคณาจารย์พิเศษ
คณะ ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประชุมเพื่อ
เสนอรายชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งอธิการบดี พร้อมเอกสาร คายินยอม
ประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์ แนวทางการบริหารงาน และการพัฒนามหาวิทยาลัย
ประชุม คณะกรรมการสรรหาอธิก ารบดีม หาวิท ยาลัยราชภัฏ หมู่บ้า น
จอมบึง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เพื่อเตรียมการและติดตามการสรรหาอธิการบดี
ประชุ ม คณะกรรมการสรรหาอธิ ก ารบดี ม หาวิท ยาลั ยราชภั ฏ หมู่ บ้ า น
จอมบึง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร
หรือผู้ได้รับการเสนอชื่อตามหลั กเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๙ แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และคุณสมบัติตาม
ข้อ ๔ แห่งข้อบังคับฯ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นอธิการบดี โดยเรียงรายชื่อ
ตามลาดับตัวอักษร
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีฯ นาเอกสารประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์
แนวทางการบริหารงาน และการพัฒนามหาวิทยาลัย ของผู้มีสิทธิ์ได้รับการ
สรรหาเป็นอธิการบดี เผยแพร่ต่อประชาคมของมหาวิทยาลัย
ประชุมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เพื่อเตรียมการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นอธิการบดี
คณะกรรมการสรรหาอธิ การบดีฯ จั ดให้ ผู้ มีสิ ทธิ์ไ ด้รั บการสรรหาเป็ น
อธิการบดี แสดงวิสัยทัศน์ แนวทางการบริหารงาน และการพัฒนามหาวิทยาลัย
ต่อคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีฯ ประชาคมของมหาวิทยาลั ย และ
บุคคลในท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการของมหาวิทยาลัย
ประชุ ม คณะกรรมการสรรหาอธิ ก ารบดี ม หาวิท ยาลั ยราชภั ฏ หมู่ บ้ า น
จอมบึ ง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เพื่อพิจาณาประเมินประวัติ ผลงาน แนวทาง
การบริหารและการพัฒนามหาวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรผู้สมควรดารงตาแหน่งอธิการบดี
โดยเรียงรายชื่อตามลาดับตัวอักษร และเชิญมาสัมภาษณ์
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีสัมภาษณ์ ผู้ผ่านการคัดสรรผู้สมควรดารง
ตาแหน่งอธิการบดี

๑๓
วั น ที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ประชุ ม คณะกรรมการสรรหาอธิ ก ารบดี ม หาวิท ยาลั ยราชภั ฏ หมู่ บ้ า น
เวลา ๑๓.๐๐ น.
จอมบึ ง ครั้ ง ที่ ๕/๒๕๖๑ เพื่ อ พิ จ ารณากลั่ น กรองผู้ ผ่ า นการคั ด สรร
ผู้สมควรดารงตาแหน่งอธิการบดีจานวนสามชื่อ
วันที่ ๑๐-๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ - คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี นาเสนอรายชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่ง
อธิการบดี จานวนสามชื่อดังกล่าวข้างต้น พร้อมเอกสารสรุปผลการสรรหา
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข เลขานุการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า อธิการบดีจะครบวาระ
การดารงตาแหน่งในวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ สภามหาวิทยาลัยต้องประชุมเพื่อเลือกอธิการบดี และ
แต่งตั้งรักษาการอธิการบดีให้สอดคล้องกับเงื่อนเวลาดังกล่าว
มติที่ประชุม สภามหาวิทยาลั ย รับทราบกาหนดการและการดาเนินการเพื่อให้ ได้มาซึ่งรายชื่อ
ผู้ ส มควรด ารงต าแหน่ ง อธิ การบดี มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง และสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ก าหนด
วัน ประชุมสภามหาวิทยาลั ย ครั้ งที่ ๔/๒๕๖๑ เป็นวันพุธ ที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ หมู่บ้ านจอมบึ ง โดยมีระเบียบวาระหลั กคือการเลื อกอธิการบดี และการแต่งตั้ง
รักษาการอธิการบดี
๓.๔ อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น สืบเนื่องหน้า ๓๖ – ๔๐ เรื่องคาพิพากษาศาลปกครองเพชรบุรี
คดีห มายเลขดาที่ บ.๒/๒๕๕๙ คดีห มายเลขแดงที่ บ.๓๓/๒๕๖๐ คดีห มายเลขดาที่ บ.๘/๒๕๕๙
คดีหมายเลขแดงที่ บ.๓๔/๒๕๖๐ และคดีหมายเลขดาที่ บ.๒๔/๒๕๕๙ คดีหมายเลขแดงที่ บ.๓๕/๒๕๖๐
โดยแจ้งว่า ตามที่ได้มีคาพิพากษาคดีดังกล่าวแล้ว ฝ่ายนิติกรขอรายงานจากการตรวจสอบเบื้องต้นว่า แต่ละคดี
ได้มีการอุทธรณ์ ภายใน ๓๐ วัน หรือไม่ ดังนี้
๑) คดีหมายเลขดาที่ บ.๒/๒๕๕๙ คดีหมายเลขแดงที่ บ.๓๓/๒๕๖๐ ระหว่างนายจรัส วีสุวรรณ
กับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กรณีเรื่องการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย นายจรัส วีสุวรรณ
ผู้ฟ้องคดีได้มีการอุทธรณ์แล้ว
๒) คดีหมายเลขดาที่ บ.๘/๒๕๕๙ คดีหมายเลขแดงที่ บ.๓๔/๒๕๖๐ ระหว่างนายสุทิน สนองผัน
กับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่องการสรรหาผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นายสุทิน
สนองผัน ผู้ฟ้องคดีได้มีการอุทธรณ์แล้ว
๓) คดีหมายเลขดาที่ บ.๒๔/๒๕๕๙ คดีหมายเลขแดงที่ บ.๓๕/๒๕๖๐ ระหว่างนายถาวร เส้งเอียด
กับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงที่ ๑ กับพวกรวม ๓ คน นายถาวร เส้งเอียด ผู้ฟ้องคดีได้มีการ
อุทธรณ์แล้วในสองประเด็นแรก ส่วนประเด็นการประเมินผิดรอบ สภามหาวิทยาลัยผู้ถูกฟ้องคดีมีมติไม่อุทธรณ์
ที่ประชุมรับทราบ

๑๔
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วง
๔.๑ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วงจากสภาวิชาการ
๔.๑.๑ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาประจาภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ชี้แจงรายละเอียดว่า ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีนักศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จานวน
๖ คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จานวน ๑๐ คน และระดับปริญญาตรี จานวน ๖๖๘ คน ซึ่งคณะกรรมการ
ประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และผ่านความเห็นชอบ
จากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
ที่ประชุมขอให้มีการแก้ไขชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ หน้า ๑๒ และหน้า ๑๖ ของเอกสาร
ประกอบการขออนุมัติปริญญาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ถูกต้อง
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้ปริญญาและประกาศนียบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท
จานวน ๖ คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จานวน ๑๐ คน และระดับปริญญาตรี จานวน ๖๖๘ คน ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
๔.๑.๒ พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)
อาจารย์ ดร.นพดล อ่ าดี ชี้ แ จงรายละเอี ย ดว่ า ด้ ว ยสาขาวิ ช าเทคโนโลยี โ ยธา
ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๘) โดย นายภาณุวัฒน์ ธนะศักดิ์ศรี แทน นายทองแท่ง ทองลิ่ม ซึ่งย้ายไปประจาหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการ
ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวัน ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงเสนอสภามหาวิทยาลั ยเพื่อพิจารณา
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๙ แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลั กสูตรระดับ
ปริญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิท ยาลัย มีม ติ เ ห็น ชอบการเปลี่ย นแปลงอาจารย์ป ระจาหลัก สูต ร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) ดังนี้

๑๕
อาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)
ลาดับ
เดิม
ใหม่
๑. นายวีรพล นามบุญเรือง
นายวีรพล
นามบุญเรือง
๒. นายอนุชา บุญเกิด
นายอนุชา
บุญเกิด
๓. นายราชศักดิ์ สุวรรณนัจศิริ นายราชศักดิ์ สุวรรณนัจศิริ
๔. นายทองแท่ง ทองลิ่ม
นายประยูร ยงค์อานวย
๕. นายประยูร ยงค์อานวย
นายภาณุวัฒน์ ธนะศักดิ์ศรี
๔.๑.๓ พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)
อาจารย์ ดร.นพดล อ่าดี ชี้แจงรายละเอียดว่า ด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การผลิต ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการ
ผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ ) โดย นายภัทรเวช ธาราเวชรักษ์ แทน นายนพดล อ่าดี ซึ่งย้ายไป
ประจาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยได้ผ่านความเห็นชอบ
จากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๙ แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) ดังนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ลาดับ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)
เดิม
ใหม่
๑. นายนพดล
อ่าดี
นายวีระยุทธ
สุริคา
๒. นายวีระยุทธ
สุริคา
นายภัทรเวช
ธาราเวชรักษ์
๓. นายจินตศักดิ์ กาญจนอโนทัย นายจินตศักดิ์
กาญจนอโนทัย
๔. ว่าที่ร้อยตรีวสันต์ นาคเสนีย์
ว่าที่ร้อยตรีวสันต์ นาคเสนีย์
๕. นางอรนุช
จินดาสกุลยนต์
นางอรนุช
จินดาสกุลยนต์

๑๖
๔.๑.๔ พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)
อาจารย์ ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก ชี้แจงรายละเอียดว่า ด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยี
การแปรรูปอาหาร ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูป
อาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) โดย นายพินิจ สุขโชติ แทน นายเชิดชัย ธุระแพง ซึ่งย้ายไปประจา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากสภา
วิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๙ แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) ดังนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ลาดับ สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)
เดิม
ใหม่
๑. นางสาวชนกภัทร ผดุงอรรถ
นางสาวชนกภัทร ผดุงอรรถ
๒. นางวรรณรัตน์
เฉลิมแสนยากร นางวรรณรัตน์
เฉลิมแสนยากร
๓. นางสวรรยา
ปัญญานันท์
นางสวรรยา
ปัญญานันท์
๔. นายครองศักดา ภัคธนกนก
นายครองศักดา ภัคธนกนก
๕. นายเชิดชัย
ธุระแพง
นายพินิจ
สุขโชติ
๔.๑.๕ พิ จ ารณา ร่ า ง หลั ก สูต รปรั ช ญาดุษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาการจั ด การเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑)
อาจารย์ ดร.นพดล อ่ าดี ชี้ แ จงรายละเอี ย ดว่ า สาขาวิ ช าการจั ด การเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ได้ดาเนินการจัดทาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(หลั กสู ตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑) โดยมีวัตถุป ระสงค์ เพื่อผลิ ตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรอบรู้ในเรื่องการจัดการ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และมีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยชั้นสูงเพื่อหาตอบในประเด็นปัญหาสาคัญ ๆ
รวมไปถึงการสร้างนวัตกรรมและการถ่ายทอดที่เกี่ยวกับการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชั้นสูงให้กับภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรมและท้องถิ่นทุกภาคส่ว นที่เกี่ยวข้องในระดับชาติและนานาชาติ และเพื่อ ให้
หลักสูตรมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ
ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)

๑๗

ก่อนที่จะมีการลงมติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้มีการแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑) ในการรับสมัครควรเน้นเรื่องความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียน เนื่องจากต้อง
ใช้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษในการศึกษา
๒) ควรต้องมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีประสบการณ์ รองรับเรื่องการทาวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์และหัวข้อวิทยานิพนธ์
๓) การจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก ไม่ควรเน้นแต่เพียงมิติด้านผลกาไร มหาวิทยาลัยจึงควรให้
การสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก
๔) ควรมีการวางแผนการดาเนินการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกให้รัดกุม เพื่อให้นักศึกษา
สาเร็จการศึกษาได้ตามกาหนด เนื่องจากที่ผ่านมานักศึกษาส่วนใหญ่ไม่สาเร็จการศึกษาตามที่กาหนด
๕) จากตารางแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping) อาจเน้นหลายด้านมากเกินไป
๖) ควรกาหนดแนวทางการทาวิจัย และการเรียนการสอนของรายวิชาในแนวทาง R to R
(Routine to Research) ให้เป็นวัตถุประสงค์ของหลักสูตรอย่างชัดเจน
๗) การเปิดสอนสองกลุ่มเป้าหมายทั้งภาคพิเศษและภาคปกติ จะมีความเสี่ยงหรือไม่ เมื่อถึงเวลา
นักศึกษาทาวิทยานิพนธ์ อาจจะหาอาจารย์รับผิดชอบวิทยานิพนธ์ได้ไม่เพียงพอ
๘) เพื่อความคงอยู่ของนักศึกษา อาจจะต้องปรับวิธีเรียนใหม่ ให้นักศึกษาเสนองานวิจัยตั้งแต่
ในช่วง ๑ – ๒ ปีแรก เพื่อป้องกันปัญหาการทิ้งช่วงเพื่อหาหัวข้อวิทยานิพนธ์ ซึ่งอาจทาให้เกิดการ Drop Out
๙) การรับ นัก ศึก ษาที่ทางานแล้ว มีประโยชน์ม าก เพราะคนที่ทางานแล้ว จะนาไปสู่ก ารคิด
สิ่งใหม่ๆ ในการศึกษาระดับนี้ ซึ่งจะต่างกับนักศึกษาที่เรียนต่อจากปริญญาตรี โท และศึกษาต่อระดับปริญญา
เอกเลย จะไม่มีประสบการณ์
๑๐) ต้องตรวจสอบความถูกต้องของอักษรและข้อความในหลักสูตรอย่างละเอียด ก่อนเสนอ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เช่น
(๑) หน้า ๑๒ ข้อ ๒.๕ ข้อความ “จานวนนักศึกษาที่จะรับเข้าและจานวนบัณฑิต ” ข้อความ
ที่ถูกต้อง “จานวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษาและจานวนบัณฑิต”
(๒) หน้า ๑๙ ข้อความ “นวัตกรรมดิจิจทัล” ข้อความที่ถูกต้อง “นวัตกรรมดิจิทัล”
(๓) หน้า ๒๐ มี ดังนี้
- ข้อความ “การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (logistic analysis)” ข้อความที่ถูกต้อง
“การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (logistic regression analysis)”
- ข้อความ “การทดลองแบบแฟกทอเรียล” ต้องกากับด้วยภาษาอังกฤษ เนื่องจากทุกแห่ง
ทีใ่ ช้คาทับศัพท์ต้องกากับด้วยภาษาอังกฤษ
- ข้อความ “ตรารางการผลิต” ข้อความที่ถูกต้อง “ตารางการผลิต”
(๔) หน้า ๒๖ – ๒๗ ลาดับอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์พิเศษไม่ถูกต้อง

๑๘
(๕) หน้า ๓๗ ข้อ ๔ ในการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ จาเป็นต้องระบุว่าอยู่
ในฐานอะไร
(๖) ควรตรวจสอบ และเลือกใช้แค่คาเดียวว่าจะใช้ คาว่า “นักศึกษา” หรือว่า คาว่า “นิสิต”
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) และ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ เห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑) โดยมอบอธิการบดีตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
๔.๒ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วงจากคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
๔.๒.๑ พิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เพิ่มเติม) พ.ศ. ....
อาจารย์ ดร.เชิญชัย ธุระแพง ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ชี้แจงรายละเอียดว่า โดยที่เป็นการสมควรให้มีการออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง
อั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ภาคปกติ (เพิ่ ม เติ ม ) เพื่ อ ให้ ก า รเรี ย กเก็ บ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจึงได้จัดทา ร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง อัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เพิ่มเติม) พ.ศ. .... โดยผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๖ และข้อ ๘ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การกาหนดค่าธรรมเนียม
และการชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ สภามหาวิทยาลัยมีมติ
เห็น ชอบประกาศมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง เรื่อง อัต ราค่า ธรรมเนีย มการศึก ษาของนัก ศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๙
๔.๒.๒ พิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ค่าธรรมเนียมและ
การชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ....
อาจารย์ ดร.เกศินี โสขุมา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ชี้แจงรายละเอียดว่า โดยที่เป็น
การสมควรให้ มีการออกประกาศมหาวิทยาลั ยราชภัฏ หมู่ บ้านจอมบึง เรื่อ ง ค่าธรรมเนียมและการช าระ
ค่าธรรมเนี ย มการศึกษาระดับบั ณฑิตศึกษา เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมและการชาระค่าธรรมเนียมของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏหมู่บ้านจอมบึงจึงได้จัดทา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ค่าธรรมเนียมและการ
ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรอง
กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเพื่อพิจารณา
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๕ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การกาหนด
ค่าธรรมเนียมและการชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยมีมติ
เห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ค่าธรรมเนียมและการชาระค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
๔.๒.๓ พิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง การกาหนดให้ศูนย์
การเรียนรู้ในเมืองเป็นที่ตั้งหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. ....
อาจารย์ ดร.ประไพร จันทะบัณฑิต ผู้ช่วยอธิการบดี ชี้แจงรายละเอียดว่า โดยที่เป็ น
การสมควรให้มีการออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่องการกาหนดให้ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง
เป็นที่ตั้งหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๗
และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ เกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจึงได้จัดทาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่องการกาหนดให้ศูนย์ การเรีย นรู้ในเมืองเป็นที่ตั้งหลักของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. ....
โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติ ที่ ป ระชุ ม อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๘ (๒) แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติให้นา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้าน จอมบึง เรื่อง การกาหนดให้ศูนย์การเรียนรู้ในเมืองเป็นที่ตั้งหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง พ.ศ. .... ไปทบทวนโดยตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง

๒๐
วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากอธิการบดี
๕.๑.๑ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแทนตาแหน่งที่ว่าง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีวสันต์ นาคเสนีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้มีคาสั่ งที่ ๓๑/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้ง
กรรมการประจาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สั่ง ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงประธานสาขาวิชา และคณะได้ดาเนินการให้ได้มาซึ่งผู้แทนประธานสาขาวิชาเพื่อเป็นกรรมการ
ประจาคณะตามข้อบังคับเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง อาจารย์นฤมล ชูเมือง
เป็นกรรมการประจาคณะจากผู้แทนประธานสาขาวิชา แทน อาจารย์ ดร.นาวิน คงรักษา (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยคณะกรรมการประจา
คณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งอาจารย์นฤมล ชูเมือง เป็นกรรมการประจาคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ผู้แทนจากประธานสาขาวิชา แทนตาแหน่งที่ว่าง โดยให้ดารงตาแหน่งเท่ากับ วาระที่เหลืออยู่ของ
ผู้ที่ตนแทน
๕.๑.๒ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจาสานักศิลปะและวัฒนธรรม
นางสาวทิพย์วรรณ ทับทิมหิน ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง มีคาสั่งที่ ๑๑/๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการประจาสานักศิลปะและวัฒนธรรม สั่ง ณ วันที่ ๒๔
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น บัดนี้คณะกรรมการประจาสานักชุดดังกล่าวได้ปฏิบัติหน้าที่มาจนครบวาระ ๒ ปี
ตามข้อบั งคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คณะกรรมการประจาส่วนราชการหรือหน่วยงาน
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประจา
สานักศิลปะและวัฒนธรรม ตามองค์ประกอบ ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
๑) หัวหน้าส่วนราชการ เป็นประธาน
๒) ผู้แทนรองหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งคัดเลือกกันเอง จานวนหนึ่งคน เป็นรองประธาน
๓) ผู้แทนหัวหน้างานหรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่างาน ซึ่งคัดเลือกกันเอง
จานวนสองคน
๔) ผู้แทนจากคณาจารย์ประจา คณาจารย์พิเศษ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย
ที่ปฏิบัติงานประจาในส่วนราชการ ซึ่งคัดเลือกกันเอง จานวนสองคน
๕) ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
คณะกรรมการทั้งหมด โดยให้กรรมการตามข้อ ๔ (๑) (๒) (๓) และ (๔) เป็นผู้เลือก
ให้หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการของส่วนราชการนั้น ๆ เป็นเลขานุการ

๒๑
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คณะกรรมการ
ประจาส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยมี
มติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประจาสานักศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้
๑) ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
๒) อาจารย์เจนคณิต
สุขสัมฤทธิ์
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์
๔) อาจารย์อานวย
บุญณรงค์
๕) อาจารย์นาฏยา
เทียมแพ
๖) นายพงศ์พันธ์
เพชรทอง
๗) อาจารย์ประภัสสร
มีน้อย
๘) อาจารย์ชัชวาล
อินทรปาลิต
๙) นางอมรรัตน์
หรสิทธิ์
๑๐) นางถิรดา
โสมนัส
๑๑) นางสาวทิพย์วรรณ
ทับทิมหิน

ประธานกรรมการ
รองผู้อานวยการ
รองประธาน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้แทนหัวหน้างาน
กรรมการ
ผู้แทนหัวหน้างาน
กรรมการ
ผู้แทนจากเจ้าหน้าที่
กรรมการ
ผู้แทนจากเจ้าหน้าที่
กรรมการ
หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ เลขานุการ

๕.๑.๓ พิจารณายุบเลิกและคืนเงิน “กองทุนเงินกู้ยืมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษา” เป็น
เงิ น คงคลั ง และขออนุ มั ติ เ งิ น คงคลั ง ที่ ไ ด้ รั บ คื น ดั ง กล่ า วน าเข้ า “กองทุ น การศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นา
บุคลากร”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามระเบียบสภา
ประจาสถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการบริหารกองทุนเงินกู้ยืม เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาของ
คณาจารย์ และข้าราชการประจ าสถาบั นราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกาศเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๔๓ กาหนดให้มี “กองทุนเงินกู้ยืมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษา” ด้วยงบประมาณ (เงินรายได้) จานวน
๑.๕ ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์ให้กู้ยืมเงินเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อของคณาจารย์และข้าราชการประจา
ต่อมามีการจั ดทาระเบียบว่าด้วยการศึกษาเพื่อการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ กาหนดให้มี “กองทุนการศึกษาเพื่อ
การพัฒนาบุคลากร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง
เนื่องจากทั้งสองกองทุนมีวัตถุประสงค์เดียวกัน คือ การพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา
จึงเสนอยุบเลิก “กองทุนเงินกู้ยืมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษา” ตามระเบียบสภาประจาสถาบันราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง ว่าด้วยการบริหารกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาของคณาจารย์และข้าราชการ
ประจาสถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. ๒๕๔๓ และนาเงินจานวนเงินทั้งสิ้น ๑,๕๙๗,๑๙๘.๑๕ บาท
คืนเป็นเงินคงคลังของมหาวิทยาลัย แล้วอนุมัติให้นาเงินคงคลังที่ได้รับคืนดังกล่าวเข้า “กองทุนการศึกษาเพื่อ

๒๒
การพัฒนาบุคลากร” ซึ่งงานบริหารการคลัง ฯ ได้สอบทานข้อมูลเงินคงเหลือบัญชีของ “กองทุนการศึกษาเพื่อ
การพัฒนาบุคลากร” เรียบร้อยแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๑๔ แห่งระเบียบสภาประจามหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการบริหารกองทุนเงินกู้ยืม
เพื่อสนั บ สนุ น ค่าใช้จ่ ายการศึกษาต่อภายใต้โ ครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง
กั บ สถานศึ ก ษาอื่ น ของคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการประจ าสถาบั น ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง พ.ศ. ๒๕๔๓
สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้ยุบเลิกกองทุนเงินกู้ยืมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษา โดยให้คืนเงินจากกองทุน
เงิ น กู้ ยื ม สนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยการศึ ก ษา จ านวนเงิ น ทั้ ง สิ้ น ๑,๕๙๗,๑๙๘.๑๕ บาท เป็ น เงิ น คงคลั ง ของ
มหาวิทยาลัย
๕.๑.๔ พิ จ ารณารายงานผลการสอบข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ คุ ณ สมบั ติ ข องกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี
อาจารย์ ดร.วินั ย ชุ่มชื่น ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่ ส ภามหาวิทยาลั ยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึงได้มีมติมอบหมายให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติของ
กรรมการสภามหาวิท ยาลัย ผู้ท รงคุณ วุฒิ ราย ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ส นิท ชุน ดี ตามมติข องที่ป ระชุม สภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ และการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ต่อมามหาวิท ยาลัย จึง ได้มีคาสั่ง มหาวิท ยาลัย ที่ ๑๕๓๔/๒๕๖๐ เรื่อ งแต่ง ตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จ จริง ลงวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมหาวิทยาลัยได้มีคาสั่งให้คณะกรรมการดังกล่าวตรวจสอบ
ข้อเท็จ จริงและตรวจสอบข้อกฎหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการสภามหาวิทยาลั ยผู้ทรงคุณวุฒิ ราย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตามกฎหมาย
หรือไม่ อย่างไร เมื่อคณะกรรมการสอบข้ อเท็จจริงดาเนินการเรียบร้อยแล้วให้ รายงานมหาวิทยาลัยและสภา
มหาวิทยาลัยทราบ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบตามรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคุณสมบัติของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ท รงคุณวุฒิ ราย ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ส นิท ชุน ดี ที่เห็นว่า เมื่อมีก ารแต่งตั้ง
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ส นิท ชุนดี เป็ นที่ป รึกษาของมหาวิทยาลั ย ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึงว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ทาให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี มีสถานะตาม
ข้อ ๓ แห่งระเบียบดังกล่าว และมีผลให้คุณสมบัติในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิสิ้นสุดลง

๒๓
ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ แต่การสิ้นสุ ดคุณสมบัติดังกล่าวย่อม
ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี ได้ปฏิบัติไปตามอานาจหน้าที่ ตามมาตรา ๑๙
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๙
๕.๑.๕ พิจารณา ร่าง รายงานการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รองอธิการบดี ชี้แจงรายละเอียดว่า
ในปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ หมู่บ้า นจอมบึง ได้ดาเนิน งานตามแผนยุท ธศาสตร์
(แผนกลยุทธ์) ของมหาวิทยาลัยครบถ้วนทุกพันธกิจ ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ
และทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงการพัฒนางานบริหารจัดการ
บัดนี้ มหาวิทยาลัย ฯ ได้ประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์
(แผนกลยุทธ์) ของมหาวิทยาลัย โดยเปรียบเทียบผลการดาเนินงานตามแผนตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์กับ
ค่าเป้าหมาย เรียบร้อยแล้ว ซึ่งข้อมูลผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ดังกล่าว เป็นข้อมูลที่ได้จากการประเมิน
ตามกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกั ด (สกอ.) และข้อมูลการรายงานผลต่อ
สานัก งบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ได้รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว
จึงนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติ ที่ ประชุ ม อาศัย อ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑) และ (๓) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยศึกษาข้อเสนอแนะ
ประเด็นที่ไม่บรรลุในรายงานการประเมินผลการดาเนินงานตามตั วบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อนามาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ นายกสภามหาวิทยาลัยสอบถามว่า สภามหาวิทยาลัยเคยกาหนดวาระพัฒนา ๑๐ ประเด็นไว้
เพื่อนามาพิจารณาในการประชุม ขอให้นาวาระพัฒนาเสนอสภามหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร.อาคม เจริ ญ สุ ข เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ชี้ แ จงว่ า จะด าเนิ น การประสาน
ผู้รับผิดชอบในวาระพัฒนา ๑๐ ประเด็นดังกล่าว และเลือกประเด็นเพื่อนาเสนอสภามหาวิทยาลัยในวาระ
พัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป

๒๔

๖.๒ ก าหนดการประชุ มสภามหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ หมู่ บ้ านจอมบึ ง ครั้ ง ที่ ๓/๒๕๖๑ ตรงกั บ วั น
พฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เลิกประชุมเวลา ๑๘.๐๐ น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค์
นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข
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