การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมลิขิต ๑ โรงแรมสวนดุสิต เพลส กรุงเทพมหานคร
รายนามผู้เข้าประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
๓. ดร.กฤษณา เชยพันธ์
๔. ดร.กาพล วันทา
๕. ดร.คมศร วงษ์รักษา
๖. นายประพันธ์ มนทการติวงศ์
๗. ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ
๙. นายเรืองชัย เนตรปฐมพร
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์
๑๒. อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม
๑๔. อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง
๑๕. อาจารย์ ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก
๑๖. อาจารย์นาวิน คงรักษา
๑๗. อาจารย์บุรินทร์ นรินทร์
๑๘. อาจารย์ ดร.สุดจิต หมั่นตะคุ
๑๙. อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาพร โพคัยสวรรค์
๒๑. นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์
๒๒. นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
๒๓. นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
๑. อาจารย์ทัศนีย์ นาคเสนีย์
๒. อาจารย์ ดร.เขตรัฐ พ่วงธรรมรงค์

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทาหน้าที่
แทนนายกสภามหาวิทยาลัย
อธิการบดี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการจากผู้บริหาร
กรรมการจากผู้บริหาร
กรรมการจากผู้บริหาร
กรรมการจากผู้บริหาร
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
รองอธิการบดี
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
นิติกร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยอธิการบดี
อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ

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

๒
๓. อาจารย์ ดร.เสรี เพิ่มชาติ
๔. อาจารย์ ดร.พรศักดิ์ สุจริตรักษ์
๕. อาจารย์ชนกพร ขาวคา
๖. อาจารย์สาราญ สุขแสวง
๗. นางสาวปราณี สุขเกษม
๘. นายสวงค์ พ่อค้า
๙. นายไพรัช วรศิริ

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์คณะครุศาสตร์
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล
ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากประธาน
ขออภัยที่เลื่อนประชุมสภามหาวิทยาลัยจาก วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ มาเป็นวันที่ ๑๐
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีเหตุขัดข้องบางประการ พร้อมทั้งการให้ความเห็นชอบ
ปรับปรุงหลักสูตรต้องให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และผมต้องไปพบแพทย์ในวันที่ ๑๐
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. ด้วย มหาวิทยาลัยจึงได้เปลี่ยนสถานที่มาประชุมสภามหาวิทยาลัย
ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๒ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากอธิการบดี
๑) เมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ ได้มีการลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกับกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ๓ โดยมีประเด็นความร่วมมือ ดังนี้
(๑) ร่วมกันพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีทักษะการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
(๒) ร่วมกันศึกษาวิจัยและบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ
(๓) ร่วมกันส่งเสริมสุขภาพให้แก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา โดยการให้ความรู้ จัดกิจกรรม
และการตรวจสุขภาพประจาปี
(๔) ร่วมกันใช้ทรัพยากร สิ่งอานวยความสะดวกและแหล่งฝึกงานให้กับอาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษา
(๕) ร่วมกันสร้างสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจให้กับนักศึกษา โดยให้โรงพยาบาลตรวจ
ร่างกาย ทดสอบสมรรถภาพ รักษาอาการบาดเจ็บ ฟื้นฟู บาบัด และให้คาแนะนา
(๖) ร่ ว มกัน ให้ อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ทาประกันสุ ข ภาพและประกันอุบัติเหตุ
เพื่อให้การดูแลสุขภาพได้ครอบคลุม
(๗) ร่วมมือด้านอื่นๆ เป็นการเฉพาะตามที่มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลได้ตกลงกัน

๓
(๘) ร่วมกันแต่งตั้งคณะทางานดาเนินการจัดทาโครงการ กาหนดรายละเอียดและประสานงาน
ให้เป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือนี้
โดยข้อตกลงลงความร่วมมือนี้ มีระยะเวลาตามข้อตกลงนี้ ๓ ปี
๒) เมื่ อ วั น ที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ป ระชุ ม ร่ ว มกั บ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึก ษาธิก าร โดยรัฐ มนตรีว่า การกระทรวงศึก ษาธิก ารได้ข อความร่ว มมือ มหาวิท ยาลัย เรื่อ ง
การขับเคลื่อนการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาค เนื่องจากหลังวันที่ ๒๑ มีนาคม
พ.ศ.๒๕๕๗ ทางคณะรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงแห่งชาติ (คสช.) ใช้คาสั่งฉบับที่ ๑๐ และฉบับที่ ๑๑
เพื่อปรับระบบการบริหารราชการโดยเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีคณะกรรมการ ๒ ชุด คือ
(๑) คณะกรรมการขับเคลื่อนที่กระทรวง โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ประธาน
(๒) คณะกรรมการระดับจังหวัด มีกรรมการทั้ งหมด จานวน ๒๒ คน โดยผู้ ว่าราชการ
จังหวัดเป็นประธาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอม
บึง เป็นกรรมการโดยตาแหน่ง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยพีรภูมิ หิรัญโชติปรีชา อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ซึ่งเป็นผู้ที่กระทรวงศึกษาธิการส่งรายชื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นผู้เลือก มีอนุกรรมการ จานวน ๓ ชุด คือ
(๒.๑) อนุกรรมการ ว่าด้วย การบรรจุแต่งตั้ง
(๒.๒) อนุกรรมการ ว่า ด้ว ย วิทยฐานะ ผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ชัย ฤทธิ์ ศิล าเดช
เป็นประธาน
(๒.๓) อนุกรรมการ ว่าด้วย เรื่องวินัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยพีรภูมิ หิรัญโชติปรีชา
เป็นประธาน
ซึ่งได้มีการประชุมแล้ว จานวน ๒ ครั้ง ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของบุคลากร การแต่งตั้ง
โยกย้าย คาดว่า หลังจากเรื่องบุคลากรเรีย บร้อยแล้ว จะมีการดาเนินการเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แบบบูรณาการในจังหวัด
๓) เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ลงนามความ
ร่วมมือ MOU กับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ประเด็นหลัก คือ เรื่องการพัฒนาการศึกษากับการมีงานทา
เป็ น การยกระดั บ มาตรฐานฝี มื อ แรงงานของนั ก ศึ ก ษาในสายอาชี พ โดยได้ ป ระสานกั บ นายอุ ด ม ใจเย็ น
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
และคุณเรืองชัย เนตรปฐมพร ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้ช่วยประสานงานเรื่อง
นักศึกษากับการมีงานทาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงให้มีความเข้มแข็ง และทางผู้ประกอบการ
ได้ให้ความอนุเคราะห์เรื่องการเตรียมสถานที่ฝึกงานสาหรับนักศึกษา
๔) เมื่ อ วั น ที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ชมรมนั ก ปั่ น แห่ ง ประเทศไทย ได้ จั ด กิ จ กรรม
ปั่นจักรยานจากกรุงเทพมหานครมามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และมีการขอรับบริจาคทุนการศึกษา
โดยได้ รั บ ทุ น การศึ ก ษาทั้ ง หมด จ านวน ๘๘,๘๘๘ บาท มอบให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง
เป็นทุนการศึกษา

๔
๕) วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมกับ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง ๓๗ แห่ง เข้าเฝูาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องใน
วโรกาสที่ ส าคั ญ ในการถวายรายงานงานพิ ธี พ ระราชทานปริญ ญาบัต รปี ที่ผ่ า นมา และในปี พ.ศ. ๒๕๕๙
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง จะน าบั ณ ฑิ ต เข้ า รั บ พระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร วั น ที่ ๑๔ สิ ง หาคม
พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีบัณฑิต จานวน ๙๙๒ คน แยกเป็น บัณฑิตระดับปริญญาเอก จานวน ๑๔ คน
ระดับปริญญาโท จานวน ๘๓ คน และระดับปริญญาตรี จานวน ๘๙๕ คน
๖) ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มอบหมายฝุายบริหารในเรื่องการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย นั้น
มหาวิท ยาลัย ได้พื้น ที่จ านวน ๒ หน้า ของหนัง สือ พิม พ์ร าชบุรีไ ทม์ ส าหรับรายงานกิจ กรรมต่า ง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นความอนุเคราะห์จาก คุณธันวา อโนทิพย์พญากุล เจ้าของหนังสือพิมพ์
ราชบุรีไทม์ มหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งคณะจัดทาการกลั่นกรองข่าวเพื่อ กลั่นกรองข่าวเสนอหนังสือพิมพ์
และวันนี้มีหนังสือพิมพ์ดังกล่าวมามอบให้กรรมการทุกท่าน ซึ่งฉบับนี้มีเรื่องน่ายินดี ดังนี้
(๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ ได้รับเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ประจาปี ๒๕๕๙
(๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรพล นามบุญเรือง ได้รับรางวัล Best Paper Award จาก
University of Hong Kong ในการนาเสนอผลงานระดับนานาชาติ
๗) นางสาววันทนา นาคีสินธุ์ นางสาวกาญจนา สุราภา นางสาวสิริประภัสสร์ ระย้าย้อย
และนางสาวศศิธร สายแก้ว นักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ผ่านการทดสอบความ
ชานาญกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ ในการวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ทางวิทยาศาสตร์ ที่บ่งชี้
คุณภาพของน้าอุปโภคบริโภค
๘) นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เข้าร่วมแข่งขัน
การประกวดวาดภาพในงานประชุมวิช าการกล้วยไม้นานาชาติในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ครั้งที่ 12 APOC Asia
Pacific Orchid 12 และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จานวน ๒ คน คือ นางสาวธัญญารักษ์ หนูเมืองนา และ
นางสาวพนมวรรณ ชาวบ้านกลาง โดยได้รับเงินรางวัล ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท และนายวิทยากร ทิวฉิมพลี
ได้รับรางวัลชมเชย โดยได้รับเงินรางวัล จานวน ๕,๐๐๐ บาท
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๓ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากกรรมการ
นายเรืองชัย เนตรปฐมพร ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แจ้งว่าสมาคม
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน โดยเฉพาะผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ชั ย ฤทธิ์ ศิ ล าเดช ที่ ไ ปเป็ น ประธานในการบ าเพ็ ญ กุ ศ ลให้ กั บ ศิ ษ ย์ เ ก่ า ที่ ล่ ว งลั บ ไปแล้ ว เมื่ อ วั น ที่ ๙
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่ง สมาคมศิษ ย์เ ก่า ได้ก่อ ตั้ง มาเป็น ระยะเวลา ๓๐ ปี และต้อ งขอขอบคุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ ที่เป็นประธานทอดผ้าปุา ในงานนี้ได้เงินบริจาคเพื่อเป็นเงิน
ทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จานวน ๔๐ ทุน ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท

๕
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๔ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากเลขานุการ
๑) ขอถอนวาระที่ ๔.๑.๓ พิจ ารณาแต่ง ตั้ง อาจารย์ป ระจาหลัก สูต รศิล ปศาสตรบัณ ฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)
๒) ขอถอนวาระที ่ ๕.๒.๑ พิจ ารณายกเลิก โครงการคืน เงิน ก่อ สร้า งกาแพงกัน คอดิน
เนื่องจากจะนาเรื่องนี้ไปเป็นวาระเรื่อ งสืบเนื่องเพื่อทราบ
๓) ขอเพิ่มวาระเร่งด่วนจากคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย เป็นวาระ
ที่ ๕.๔.๑ พิจารณาการขยายระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
๔) ขอเลื่อนวาระที่ ๕.๑.๑ ไปพิจารณาหลังวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ประธานขอให้ ที่ป ระชุมตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอแก้ไข ดังนี้
๑) หน้าที่ ๑๐ วาระที่ ๑.๓.๑ วงเล็บ ๒) บรรทัดที่ ๓ “ซึ่งงานเขาประทับช้างเทรล” แก้ไข
เป็น “โดยได้รับแจ้งอย่างไม่เป็นทางการว่า”
๒) หน้าที่ ๑๑ วาระที่ ๑.๓.๒ วงเล็บ ๑) บรรทัดที่ ๗ ตัดข้อความ “ได้รับเกรด” วงเล็บ ๒)
บรรทัดที่ ๕ เพิ่มข้อความ “ที่มีผลการเรียนดี จานวน ๗ ทุน”
วาระที่ ๑.๔. วงเล็บ ๑) บรรทัดที่ ๔ “โดยมีนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร” แก้ไขเป็น
“ประกอบด้วยนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู”
๓) หน้าที่ ๑๒ วาระที่ ๓.๓ แก้ไขมติที่ประชุม
“มติที่ประชุม สภามหาวิ ท ยาลั ย รั บ ทราบ และชี้ แ จงว่ า สภามหาวิ ท ยาลั ย ไม่ ไ ด้ ม อบ
ให้มหาวิทยาลัย ทาหนังสือไปสอบถามแนวทางปฏิบัติจากศาลปกครอง แต่ได้แต่ งตั้งคณะทางานเพื่อทาหน้าที่
ศึกษาคาสั่งศาลและอาจสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้อง แต่ฝุายกฎหมายของมหาวิทยาลัยได้ทาหนังสือสอบถามไปยังศาล
ปกครองและอธิการบดีได้รายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ ส่วนเรื่องการขอให้ศาลสั่งซ้านั้น มหาวิทยาลัยขอทราบ
แนวปฏิบัติตามคาสั่งศาลและศาลได้รั บหนังสือแล้ว ซึ่งแสดงว่าศาลจะมีคาตอบมายังมหาวิทยาลัย กรณีของ
สานั กบั งคับคดีมีหนั งสื อสอบถามถึงการปฏิบัติของสภามหาวิทยาลั ยตามคาสั่งศาล สภามหาวิทยาลั ยได้ทา
หนังสือชี้แจงถึงสิ่งที่ได้ปฏิบัติไปแล้วและอนุญาตให้สาเนาเอกสารทั้ง ๒ เรื่องได้”

๖
แก้ไขเป็น
“มติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยมีมติ ดังนี้
๑) สภามหาวิทยาลัยรับทราบ และชี้แจงว่า สภามหาวิทยาลัยได้มีมติแต่งตั้งคณะทางาน
เพื่อทาหน้าที่ศึกษาคาสั่งศาลและอาจสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกัน อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น ในฐานะ
ผู้รับมอบอานาจจากสภามหาวิทยาลัยผู้ถูกฟูองคดีที่ ๑ ได้ทาหนังสือสอบถามไปยังศาลปกครอง และอธิการบดี
ได้ร ายงานให้ส ภามหาวิทยาลัย ทราบแล้ว ส่ว นเรื่อ งการขอให้ศาลสั่ง ซ้านั้น มิใช่เป็น การขอให้ศ าลสั่งซ้า
เป็นการทาหนังสือเพื่อขอทราบแนวปฏิบัติตามคาสั่งศาลและศาลได้รับหนังสือได้แล้ว แสดงว่าศาลจะมีคาตอบ
มายังมหาวิทยาลัย กรณีของสานักบังคับคดีมีหนังสือสอบถามถึงการปฏิบัติของสภามหาวิทยาลัยตามคาสั่งศาล
สภามหาวิทยาลัยได้ทาหนังสือชี้แจงถึงสิ่งที่ได้ปฏิบัติไปยังสานักบังคับคดีแล้ว
๒) อนุญาตให้ อาจารย์ ดร.สุดจิต หมั่นตะคุ สาเนาเอกสารทั้ง ๒ เรื่องได้ตามเสนอ”
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ นางสาวปราณี สุขเกษม สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่
๗/๒๕๕๗ วัน พฤหัส บดีที ่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ มีม ติอ นุม ัต ิง บประมาณจากเงิน รายได้ส ะสม
(เงิน คงคลัง ) จานวนไม่เกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสร้างกาแพงกันคอดินและรั้ว ณ ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง
โดยมอบให้คณะกรรมการกลั่ นกรองงบประมาณติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณพิจารณา
รายละเอีย ดการดาเนิ นการ ต่อมาคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณ ติดตาม และประเมินผลการใช้
งบประมาณได้ประชุม พิจารณาในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
มีมติให้ดาเนินการก่อสร้างในวงเงินจานวนทั้งสิ้นไม่เกิน ๒,๕๙๕,๑๐๐ บาท
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยจึงยังไม่ได้ดาเนินการสร้าง เนื่องจากการก่อสร้างอาคารโรงเรียนสาธิตฯ
ยั ง ไม่ แ ล้ ว เสร็ จ เพราะเหตุ อ าจกระทบต่ อ การก่ อ สร้ า ง มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง เสนอคณะกรรมการกลั่ น กรอง
งบประมาณ ติด ตาม และประเมิน ผลการใช้จ่า ยงบประมาณพิจ ารณาขอความเห็นชอบยกเลิกโครงการ
และคืนเงินงบประมาณจากเงินรายได้สะสม (เงินคงคลัง) จานวน ๒,๕๙๕,๑๐๐ บาท (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม)
ที่ประชุมรับทราบ
๓.๒ อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สืบเนื่องจาก
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) โดยมีเงื่อนไขให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรับผิดชอบ
ผลิ ต นั ก ศึ ก ษาที่ เ หลื อ อยู่ จ นกระทั่ ง จบการศึ ก ษา นั้ น เพื่ อ ความเหมาะสมมหาวิ ท ยาลั ย ขอเปลี่ ย น
กรรมการบริหารหลักสูตร จากนายประไพร จันทะบัณฑิต และนายอาทิตย์ธเนศ อุไรกุล เป็น Miss Qu Zhang
และ Miss Yuan Yuting
ที่ประชุมรับทราบ

๗

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วง
๔.๑ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วงจากสภาวิชาการ
๔.๑.๑ พิจารณาอนุมัติปริญญา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิช าการและงานทะเบียน
ชี้แจงรายละเอียดว่า ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีนักศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จานวน
๑ คน และระดับปริ ญญาตรี จ านวน ๒๖ คน ซึ่ง คณะกรรมการประเมินผลการศึก ษาของมหาวิ ทยาลั ย
ได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่
๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จ
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จานวน ๑ คน
และระดับปริญญาตรี จานวน ๒๖ คน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๔.๑.๒ พิจ ารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรครุ ศ าสตรบัณ ฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน (๕ ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗)
อาจารย์ชนกพร ขาวคา ชี้แจงรายละเอียดว่า สาขาวิชาภาษาจีน ขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (๕ ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๗) จาก ว่าที่ร้อยตรี
กฤษดา กฤตเมธกุล เนื่องจากลาศึกษาต่อ เป็น นายประไพร จันทะบัณฑิต และจากนางสาวพันทิวา หมื่นจิตร
เนื่องจากขอลาออก เป็น นายอาทิตย์ธเนศ อุไรกุล โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ข้อ ๙ แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลั ยมีมติ เ ห็น ชอบการเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน (๕ ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗)

๔.๑.๓ พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)
อาจารย์ ดร.อาคม เจริ ญ สุ ข เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ขอถอนระเบีย บวาระ
ที่ ๔.๑.๓ พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)

๘
มติที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้ ถอนระเบียบวาระที่ ๔.๑.๓ พิจารณา
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)
๔.๑.๔ พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณ ฑิต
สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๖)
อาจารย์ ดร.เสรี เพิ่ม ชาติ ชี้แ จงรายละเอีย ดว่า หลัก สูต รประกาศนีย บัต รบัณ ฑิต
สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิ ช าชี พ ครู (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๖) จากนายกฤษณะ โสขุ ม า เนื่ อ งจากได้ ย้ า ยไปสั ง กั ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นนายวรรณะ บุษบา โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อสังเกตว่า น่าจะใช้ศักยภาพของอาจารย์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยเฉพาะที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกให้เป็นอาจารย์ประจาหลั กสูตรแทน
การไปจ้างอาจารย์เพิ่ม
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ข้อ ๙ แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๖)
๔.๑.๕ พิจารณา ร่ าง หลักสู ตรศิ ลปศาสตรบั ณฑิต สาขาวิชามวยไทยศึ กษา (หลักสู ตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
อาจารย์สาราญ สุขแสวง ชี้แจงรายละเอียดว่า สาขาวิชามวยไทยศึกษา ได้ดาเนินการ
ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ตรศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช ามวยไทยศึ ก ษา (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรมในการใช้ศาสตร์และศิลป์ด้านมวยไทย
สู่ความเป็นนานาชาติ พัฒนาตลาดสินค้ามวยไทยสู่สากล สามารถพัฒนาภูมิปัญญามวยไทยข้ามวัฒนธรรมไทยได้
และเพื่อให้หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งได้รับความเห็นชอบ
จากสภาวิช าการในการประชุ ม ครั้ งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่ อวั นที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ จึ งเสนอต่ อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
อธิก ารบดี ชี้แ จงว่า หลัก สูต รนี้เ ป็น หลัก สูต รที่จัด ทาขึ้น เพื่อ รองรับ ความร่ว มมือ
ในการจัด การศึก ษากับ มหาวิท ยาลัย ในสาธารณรัฐ ประชาชนจีน นัก ศึก ษาไทยและนัก ศึก ษาจีนที่เรีย น
หลักสูตรนี้สามารถได้รับ ๒ ปริญญา หากนักศึกษาเรียนครบถ้วนตามเงื่อนไข

๙
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๑๖ แห่ งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติ เ ห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามวยไทย
ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
๔.๑.๖ พิจารณา ร่าง หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
อาจารย์ ดร.เขตรั ฐ พ่ ว งธรรมรงค์ ชี้ แจงรายละเอี ยดว่ า สาขาวิ ช าบริ ห ารธุ ร กิ จ
มหาบัณฑิต ได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรัปปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีภาวะผู้นา ความรู้ ความสามารถ และมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์กรธุรกิจ
สอดคล้องตามประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและต่างประเทศมีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจที่สามารถ
นาไปประยุกต์ใช้กับสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เป็นจริงได้อย่างเหมาะสม พัฒนาการคิดเชิงระบบ การคิด
เชิงวิเคราะห์ สร้างสรรค์ และการสร้างความเป็นผู้ประกอบการที่สามารถสร้างจุดแข็งในการแข่งขันกับธุรกิจ
ภายในประเทศและต่ างประเทศ ที่เพีย บพร้อมด้ ว ยความสามารถและคุณภาพ เสริ มสร้างให้ มีจริ ยธรรม
มีจิตสานึกที่จะดาเนิน ธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เข้าใจปัญหาของสังคมอย่างแท้จริง และเพื่อให้
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่ง ได้รับความเห็นชอบจาก
สภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑) ในการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร ทุ ก หลั ก สู ต รควรน าเสนอรายการประเมิ น ควบคู่ กั บ
รายการปรับปรุง เพราะจะทาให้เห็นเหตุผลของการปรับปรุงชัดเจน
๒) หลักสูตรควรมีความโดดเด่นแตกต่างจากสถาบันอื่น เช่น การศึกษาปัญหาของ
องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ มาเป็นฐานในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งถ้ามาเรี ยนจะสามารถนาความรู้ไป
แก้ปัญหาได้
๓) มหาวิ ท ยาลั ย ควรมี แ นวทางเรื่ อ งการขอต าแหน่ ง ทางวิ ช าการพิ เ ศษ เพื่ อ เป็ น
แรงจูงใจให้ผู้เชี่ยวชาญภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมด้านการเรียนการสอน
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ข้อ ๑๕ แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิ ท ยาลั ย มีม ติ เ ห็น ชอบหลั ก สู ตรบริ ห ารธุร กิ จมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าบริห ารธุ ร กิ จ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
๔.๑.๗ พิจ ารณา ร่ าง หลักสูตรครุ ศ าสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)

๑๐
อาจารย์ ดร.พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ได้ดาเนิน การปรั บ ปรุ งหลั กสู ตรครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริห ารการศึกษา (หลั กสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถสังเคราะห์ และประยุกต์
ใช้แนวคิดทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา พัฒนาความรู้และการประกอบอาชีพ รวมถึงการใช้ทฤษฎี และ
การวิจัยที่ก่อให้เกิดคุณประโยชน์ที่สาคัญต่อการปฏิบัติในวิชาชีพ และมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสภาพแวดล้อมในการบริหารการศึกษา ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริหาร
การศึ ก ษาอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและให้ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการศึ ก ษาหาความรู้ ด้ ว ยตนเอง มี คุ ณ ธรรม
จริย ธรรมและจรรยาบรรณของผู้ป ระกอบวิช าชีพ ผู้บ ริห ารการศึก ษา สามารถแก้ปัญ หาทางจริย ธรรม
ทางการบริหารที่ซับซ้อนได้ และเพื่อให้หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะว่า ค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ต้องใส่ไว้ในหลักสูตร
และได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการลดจานวนวิชาภาษาอังกฤษในหลักสูตรให้น้อยลงแต่ไปเน้นที่กระบวนการเรียน
การสอนและการฝึกอย่างจริงจัง เพื่อไม่ให้ผู้เรียนกังวลกับจานวนรายวิชา
มติ ที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่ งพระราชบัญญัติ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ข้อ ๑๕ แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติ เห็น ชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
๔.๑.๘ พิจารณาเกณฑ์มาตรฐานการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของบุคลากร
สายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ช ฎาพร โพคั ย สวรรค์ ชี้ แ จงรายละเอี ย ดว่ า ตามประกาศ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศ
กระทรวงศึ ก ษาธิ การ เรื่ อง แนวทางการบริ ห ารเกณฑ์ มาตรฐานหลั กสู ตรระดั บอุ ดมศึ กษา พ.ศ. ๒๕๕๘
กาหนดให้ อาจารย์ ประจ าที่สถาบั นอุดมศึกษารับเข้าใหม่ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ
ได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ
ของอาจารย์ประจา นั้น คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการกาหนดมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจาที่
สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ ความว่า ในระยะสองปีแรกของการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ
ฉบั บ พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการการอุ ดมศึ กษาเห็ นสมควรให้ มี การทดลองนาร่ องการปฏิบั ติ ตามเกณฑ์
มาตรฐานข้อนี้ จึงกาหนดให้สถาบั นอุดมศึกษาแต่ละแห่ งสามารถกาหนดวิธีการของตนเองเพื่อใช้ประเมิน
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของผู้ที่จะรับเข้าเป็นอาจารย์ประจาใหม่ ว่ามีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้งด้าน

๑๑
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน อย่างน้อยอยู่ในระดับที่ใช้งานได้หรือไม่ โดยจะทดลองนาร่องเป็นเวลา
ประมาณ ๒ ปี นับจากวันประกาศ จากนั้นจะมีการกาหนดมาตรฐานในเรื่องนี้ใหม่ หลังจากการประเมินผล
การทดลองนาร่อง เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประกาศ และเพื่อให้เหมาะสมแก่การนาไปปฏิบัติในทุกสถาบัน
มหาวิทยาลัย ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจึง ได้ดาเนินการจัดทา ร่าง มาตรฐานการสอบ
วัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของบุคลากร สายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยได้รับความ
เห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ข้อ ๙ วรรคสอง แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน
หลัก สูต รระดับ อุด มศึก ษา พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิท ยาลัย มี ม ติเ ห็น ชอบเกณฑ์ม าตรฐานการสอบ
วัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และมอบให้
มหาวิทยาลัยยก ร่าง กระบวนการสรรหาบุคลากรเพื่อให้มีความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานนี้
๔.๒ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วงจากคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
๔.๒.๑ พิจารณา ร่ าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การจัดตั้งและ
การดาเนินงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. ....
อาจารย์ทัศนีย์ นาคเสนีย์ ให้ข้อมูลรายละเอียด ความเป็นมาของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และนายไพรัช วรศิริ เป็นผู้ ชี้แจงรายละเอียดว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้ านจอมบึ งเห็ น สมควรยก ร่ าง ระเบี ย บมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ หมู่บ้านจอมบึง ว่ าด้ว ย การจัดตั้งและ
การด าเนิ น งานศู น ย์ บ่ ม เพาะวิ ส าหกิ จ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง พ.ศ. .... เนื่ องจากส านั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีนโยบายการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (University Business Incubator : UBI)
ขึ้ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ มี กระบวนการน าผลงานวิจ ัย หรือ ทรัพ ย์ส ิน
ทางปัญญาของสถาบันอุดมศึกษามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ และเสริมด้วยทักษะทางด้านธุรกิจ เพื่อให้สามารถ
จัดตั้งในรูปแบบธุรกิจได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นสถาบันอุดมศึกษาของท้องถิ่น มีภาระหน้าที่
ในการจั ดการศึกษาและบริ การทางวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น ได้เล็งเห็นถึง ความสาคัญและประโยชน์
ในเรื่องดังกล่าว จึงเห็นสมควรจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงขึ้น เพื่อเปิดโอกาส
ให้ผู้ที่ส นใจทั้ง ที่เ ป็น นัก ศึก ษา ศิษ ย์เ ก่า อาจารย์ บุค ลากร และบุค คลทั่ว ไปได้พัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ใ หม่ๆ
ให้มีความเป็น นวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มให้ แก่ผ ลิตภัณฑ์ โดยมีการดาเนินงานในลั กษณะพึ่งตนเอง มีการ
บริหารจัดการที่เป็นอิสระจากระบบราชการ มีสถานะเป็นองค์กรในกากับของมหาวิทยาลัยขึ้นเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของชุมชนและท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจ
และอุ ต สาหกรรม อั น จะมี ผ ลเป็ น การสร้ า งงานเพิ่ ม ขึ้ น สอดคล้ อ งกั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
ขีดความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ โดยผ่ านการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่ นกรองกฎหมาย

๑๒
ข้อบังคับและระเบียบของสภามหาวิทยาลัย เมื่อการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑) ตัดคาว่า “พนักงาน” ออก โดยใช้คาว่า “บุคลากร” แทน ถ้าจะนิยาม “บุคลากร”
ก็ให้นิยามว่าเป็นใครบ้าง
๒) เพิ่มข้อกาหนดว่า ให้คณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจรายงานผล
การดาเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี
มติ ที่ ป ระชุ ม อาศั ย อ านาจตามความใน มาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๖) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ว่าด้วย การจัดตั้งและการดาเนินงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. ๒๕๕๙
เนื่องจากอุปนายกสภามหาวิทยาลัยทาหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม มีความ
จาเป็นที่จะต้องออกจากการประชุม และเป็นความประสงค์ที่ จะไม่ทาหน้าที่ประธานการประชุมระเบียบวาระ
ที่ ๕.๑.๑ ที่ ป ระชุม สภามหาวิ ทยาลั ย มีม ติ ใ ห้ นาไปพิ จารณาในวาระท้ าย ด้ ว ยพิ จารณาว่า เรื่อ งดัง กล่ า ว
มีป ระเด็น ที่มีค วามเกี่ย วข้อ งกับ ตัว ท่า น ประธานจึง ได้อ อกจากการประชุม เพื่อ ให้เ ป็น ไปตามข้อ ๗
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ประชุม
เห็นชอบให้ ดร.คมศร วงษ์รักษา ทาหน้าที่ประธานการประชุม โดยให้ประชุมเรียงตามวาระที่ได้มีการเสนอ
และเห็นชอบในตอนต้นของการประชุม
วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากอธิการบดี
๕.๒.๑ พิจารณาเห็น ชอบการยกเลิกโครงการและคืนเงิน งบประมาณโครงการก่อสร้า ง
กาแพงกันคอดินและรั้ว ณ ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข เลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอถอนระเบียบวาระที่
๔.๒.๑ พิจารณาเห็นชอบการยกเลิกโครงการและคืนเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างกาแพงกันคอดินและรั้ว
ณ ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง
มติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้ถอนระเบียบวาระที่ ๔.๒.๑ พิจารณาเห็นชอบ
การยกเลิกโครงการและคืนเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างกาแพงกันคอดินและรั้ว ณ ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง
๕.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย
๕.๓.๑ พิ จ ารณาจั ด สรรอั ต ราก าลั ง พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ทดแทนข้ า ราชการเกษี ย ณ
อายุราชการ
นายสวงค์ พ่อค้า ชี้แจงรายละเอียดว่า ด้วยมหาวิทยาลัยได้มีข้าราชการเกษียณอายุราชการ
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จานวน ๓ ราย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภา เหล่าสมบูรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

๑๓
ดร.ภัคพิชา แก่นเพ็ชร์ และ อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ บุญชูวิทย์ และสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาให้ ความเห็นชอบ
กรอบอัตรากาลัง สายวิชาการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่
๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยจึงได้ขออัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อทดแทนอัตราเกษียน จานวน
๓ อัตรา โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๔/๑๕๕๘
เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
จึงนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาจัดสรรอัตรากาลังพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทนเกษียณ จานวน
๓ อัตรา ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
๑) คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จานวน ๑ อัตรา
๒) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
จานวน ๑ อัตรา
๓) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์
จานวน ๑ อัตรา
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ข้อ ๕ (๒) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย หลักเกณฑ์
และวิธีการ การบริ หารงานบุ คคล (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ สภามหาวิทยาลั ยมีมติ เ ห็น ชอบการจัด สรร
อัตรากาลังพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทนข้าราชการเกษียณอายุราชการ จานวน ๓ อัตรา ดังนี้
๑) คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จานวน ๑ อัตรา
๒) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
จานวน ๑ อัตรา
๓) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์
จานวน ๑ อัตรา
๕.๓.๒ พิจารณาการเปลี่ยนสาขาของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ
นายสวงค์ พ่อค้า ชี้แจงรายละเอียดว่า คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยมวยไทยศึกษา
และการแพทย์แผนไทยได้เสนอขอเปลี่ย น สาขาของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ จานวน ๑ อัตรา
ตาแหน่งเลขที่ ๐๓๕ สังกัดวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย จากสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
เป็นสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เนื่องจากมีความจาเป็นเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ภายในหน่วยงาน
ซึ่ ง ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลประจ ามหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม ครั้ ง ที่
๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ข้อ ๕ (๒) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ
การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ สภามหาวิทยาลัยมีมติความเห็นชอบการเปลี่ยนสาขาวิชา
ของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ จานวน ๑ อัตรา ตาแหน่งเลขที่ ๐๓๕ สังกัดวิทยาลัยมวยไทยศึกษา
และการแพทย์แผนไทย จากสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย เป็นสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

๑๔
๕.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย
๕.๔.๑ พิจารณาขยายระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
ดร.กาพล วัน ทา ชี้แจงรายละเอียดว่า คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจา
มหาวิทยาลัยได้รับหนังสือร้องทุกข์จากอาจารย์ ดร.ถาวร เส้ งเอียด ตามหนังสื อร้องทุกข์ฉบับลงวันที่ ๑๑
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และได้รับหนังสือร้องทุกข์เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เรื่องรับที่ ๑/๒๕๕๙) นั้น
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ ไม่สามารถพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวได้ทันตามกาหนดเวลา ๙๐ วัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องทุกข์ได้ เนื่องจากข้อมูลและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงค่อนข้างมาก
โดยต้องมีการพิจ ารณาข้อมูลหลายด้านประกอบกัน จึงขอให้ ส ภามหาวิทยาลั ยพิจารณาขยายระยะเวลา
พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ออกไปอีก ๓๐ วัน นับแต่วันครบกาหนด (วันที่ครบกาหนดคือวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๕๙) จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกชุด)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของอาจารย์ ดร.ถาวร
เส้งเอียด ออกไปอีก ๓๐ วัน นับแต่วันที่ครบกาหนด
วาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๖.๑ รายงานทางการเงิน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
นางสาวปราณี สุขเกษม รายงานทางการเงิน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ –
๓๑ มีน าคม พ.ศ.๒๕๕๙ ว่า ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่ บ้ า นจอมบึ ง มี ว งเงิ น เพื่ อ การจั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ยตามแผนปฏิ บั ติ ก าร สองส่ ว น คื อ ส่ ว นแรก
มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณแผ่นดิน จานวน ๓๒๑,๕๖๘,๔๐๐ บาท ส่วนที่สอง เป็นเงินนอกงบประมาณ
หรื อ เงิ น รายได้ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง มาจากร้ อ ยละ ๘๐ ของการประมาณการรายรับ ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
ค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ และอื่น ๆ จานวน ๑๑๑,๓๘๒,๐๐๐ บาท รวมสองส่วน
มหาวิทยาลัยมีวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจางบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จานวน ๔๓๒,๙๕๐,๔๐๐ บาท
โดยขอรายงานการเบิกจ่าย ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้
๑) เงินงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณที่ได้รับ จานวน ๓๒๑,๕๖๘,๔๐๐ บาท มีการเบิกจ่ายใน
แต่ละรายการ จานวน ๑๗๓,๗๔๙,๐๘๙.๑๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๐๓ ของงบทั้งหมด
๒) เงินรายได้ งบประมาณที่ได้รับ ๑๑๑,๓๘๒,๐๐๐, บาท มีการเบิกจ่ายในแต่ละรายการ จานวน
๕๐,๘๔๗,๐๕๙.๗๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๖๕ บาท ของงบทั้งหมด
๓) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ
(๑) เงิ น กั น ไว้ เ บิ ก เหลื่ อ มปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ วงเงิ น งบประมาณ จ านวน
๔,๙๖๕,๑๐๑.๒๙ บาท มีการเบิกจ่าย จานวน ๓,๖๔๔,๗๐๙.๒๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๔๑ ของงบทั้งหมด
(๒) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ วงเงินงบประมาณ จานวน ๗๒๘,๕๙๑ บาท
มีการเบิกจ่าย จานวน ๓๕๖,๗๗๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๙๗ ของงบทั้งหมด

๑๕
(๓) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (เงินคงคลัง) รายการปรับปรุงอาคาร
ระยะที่ ๑ วงเงิน งบประมาณ จานวน ๑๕,๘๐๔,๒๘๕ บาท มีการเบิกจ่าย จานวน ๑๓,๑๐๑,๐๕๖ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๙๐ ของงบทั้งหมด
(๔) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ รายการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแนวถนนหน้า
มหาวิทยาลัย จานวน ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไม่มีการเบิกจ่าย
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
๗.๑ อาจารย์ ดร.สุ ด จิ ต หมั่ น ตะคุ ให้ ข้ อ สั ง เกตว่ า สภามหาวิ ท ยาลั ย ควรมี ก ารติ ด ตามการ
ดาเนินการตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยไปแล้ว เพื่อรับฟังปัญหาและช่วยให้คาแนะนา
บางเรื่องจะได้ไม่ล้าช้าเกินไป
ที่ประชุมรับทราบ และมอบฝุายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจัดให้มีวาระการติดตามการดาเนินงาน
โครงการที่เสนอขอและได้รับอนุมัติงบประมาณจากสภามหาวิทยาลัย
๗.๒ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ ตรงกับวันพฤหัสบดี
ที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เนื่ องจากเรื่ อ งข้อ เท็ จ จริ ง เพิ่ม เติ มกรณี ก ารเสนอขอโปรดเกล้ าฯ แต่ งตั้ งนายกสภามหาวิท ยาลั ย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่จะพิจารณาต่อไป เป็นเรื่องลับ เลขานุการสภามหาวิทยาลัยจึงขอความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบ

วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากนายกสภามหาวิทยาลัย
๕.๑.๑ พิ จ ารณาข้ อ เท็ จ จริ ง เพิ่ ม เติ ม กรณี ก ารเสนอขอโปรดเกล้ า ฯ แต่ ง ตั้ ง นายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญ สุข เลขานุก ารสภามหาวิท ยาลัย ชี ้แ จงรายละเอีย ดว่า
ด้ว ยสานัก งานคณะกรรมการการอุด มศึก ษาได้มีห นัง สือ ที่ ศธ ๐๕๐๙ (๕).๙/๑๐๕๙ วัน ที่ ๒๕ มีน าคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ เรียน นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมกรณีการเสนอ
ขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สรุปได้ ดังนี้
๑) เรื่ อ ง การมี ม ติ แ ก้ ไ ขวั นบั ง คั บใช้ ข องค าสั่ ง แต่ งตั้ ง คณะกรรมการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ความโดยสรุปว่า

๑๖
ด้วยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ได้ มี ม ติ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง และอุ ป นายกสภา
มหาวิ ท ยาลั ย ท าหน้ า ที่ แ ทนนายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ ล งนามในค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๒๔ กั น ยายน
พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อมาสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ได้มีมติให้แก้ไขคาสั่งดังกล่าว จากเดิม “ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘” แก้ไขเป็น “ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘” เนื่องจากคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ไม่สามารถดาเนินการ
สรรหาได้ทัน ตามระยะเวลาที่กาหนดตามข้อบังคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คุณสมบัติ
หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารสรรหานายกสภามหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยปรากฏข้ อ เท็ จ จริ ง เพิ่ ม เติ ม ว่ า
คณะกรรมการสรรหาได้มีการประชุมเพื่อดาเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่
๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นการดาเนินการ
ไปก่อนหน้าที่สภามหาวิทยาลัยจะมีมติให้มีการแก้ไขคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
๒) มีผู้ร้องเรียนขอคัดค้านการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภั ฏ
หมู่บ้านจอมบึงด้วยเหตุผล ๔ ประเด็น ความโดยสรุปว่า
(๑) กรรมการสภามหาวิท ยาลัย จากคณาจารย์ป ระจาที่ทาหน้า ที่เ ลือกนายยงยุท ธ
วงศ์ภิรมย์ศานติ์ เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ
ตามพระราชบัญ ญัติม หาวิท ยาลัย ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๖ กาหนดให้ม หาวิท ยาลัย แต่ล ะแห่ง
มีสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้ว ย มาตรา ๑๖ (๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัย จานวนสี่คน ซึ่งเลือกจาก
ผู้ดารงตาแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการศูนย์ หัวหน้า
ส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และมาตรา ๑๖ (๔) กรรมการ
สภามหาวิทยาลั ย จ านวนสี่ คน ซึ่งเลื อกจากคณาจารย์ประจาของมหาวิทยาลั ยและมิใช่ผู้ ดารงตาแหน่ง
ตาม (๓) แต่ในการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจานวนสี่คน ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจา คณะกรรมการ
เลือกตั้งได้ประกาศให้รองอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการ สถาบัน ผู้อานวยการสานักฯ เป็นผู้มีสิทธิมาเลือก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจาด้วย ซึ่ง (ในความเห็นของผู้ร้อง) ผู้มีสิทธิ์เลือกกรรมการสภา
มหาวิ ท ยาลั ย ตามมาตรา ๑๖ (๔) ต้ อ งไม่ ร วมบุ ค คลตามประกาศดั ง กล่ า ว ดั ง ค าพิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ของ
ศาลปกครองนครราชสีมา คดีหมายเลขดาที่ ๑๐๓/๒๕๕๑ คดีหมายเลขแดงที่ ๔๖๑/๒๕๕๔
(๒) เอกสารประวัติฯ ซึ่งเป็นขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสาคัญตามที่กฎหมายกาหนด
ข้อ ๖ และสาคัญอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจเลือกนายกสภามหาวิทยาลัยของผู้ได้รับเลือกไม่เป็นไปตามประกาศ
ของคณะกรรมการสรรหาฯ อันมีผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ได้รับการเสนอชื่อท่านอื่น และไม่เป็นไปตาม
แนวทางบริหารราชการแผ่นดินที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลที่พึงปฏิบัติ
(๓) นายสนิ ท ชุนดี กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ในฐานะอุ ปนายกสภา
มหาวิทยาลัยที่ทาหน้าทีแ่ ทนนายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งนี้ เป็นผู้ที่ต้อง
พ้นจากตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิไปแล้ว เนื่องจากขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๖ (๕) ที่ระบุว่าต้องเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ประกอบกับมาตรา
๑๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ เนื่องจากเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

๑๗
(๔) ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้มีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
แทนผู้ที่ลาออกไปแล้วครั้งหนึ่ง แต่เนื่องจากมีผู้ที่ได้รับความเสียหายโดยตรงฟูองคดีต่อศาลปกครองกลาง กรณี
สภามหาวิทยาลัยดาเนินการสรรหาไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
แต่สภามหาวิทยาลัยก็ยังคงดาเนินการต่อมาโดยไม่คานึงถึงความถูกต้อง ชอบด้วยกฎหมายในฐานะส่วนราชการ ที่
ควรเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม โดยถือประโยชน์ราชการเป็นสาคัญ จนเกิดกรณีนี้ขึ้นอีก
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอให้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ในฐานะผู้ ที่มี อานาจและหน้ าที่ในการพิจารณาเสนอขอโปรดเกล้ าฯ พิ จารณาการดาเนินการให้ เป็ นไปตาม
หลั กกฎหมายและข้ อบั งคั บ ของสภามหาวิ ทยาลั ย พร้ อมทั้ งพิ จารณาข้ อร้ องเรี ยนว่ ามี มู ล หรื อไม่ และจะ
เห็ น สมควรที่ จ ะเสนอขอโปรดเกล้ าฯ แต่ ง ตั้ ง นายยงยุท ธ วงศ์ ภิ ร มย์ ศ านติ์ ให้ ด ารงต าแหน่ ง นายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงต่อไปหรือไม่ ทั้งนี้ หากผลการพิจารณาเป็นประการใด ขอให้จัดส่งรายงาน
การประชุมสภามหาวิทยาลัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมรับรองสาเนาถูกต้องมายังสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เพื่อประกอบการดาเนินการต่อไปด้วย
เนื่ องจากข้ อร้ องเรี ยนได้ เคยเป็นประเด็นพิจารณาของสภามหาวิ ทยาลั ยแล้ ว เลขานุ การ
จึงได้รับมอบหมายให้จัดทาเอกสารชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมพร้อมหลักฐานประกอบ ทั้งในกรณีการมีมติแก้ไข
วันบังคับใช้ของคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และในกรณี
ข้อร้องเรียนให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณามีมติเพื่อที่จะได้ดาเนินการต่อไป จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
โดยมีประเด็น ดังนี้
๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑.๑) ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมการแก้ไขวันบังคับใช้ของคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายก
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
๑.๒) คาชี้แจงข้อคัดค้านการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึงของผู้ร้องเรียน ๔ ประเด็น
๒) ให้ความเห็นชอบการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ให้ดารง
ตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงต่อไป
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๘) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ ดังนี้
๑) ประเด็นที่ ๑
ข้ อ ๑.๑ เห็ นชอบค าชี้ แจงข้ อเท็ จจริ งเพิ่ มเติ มกรณี การมี มติ แก้ ไขวั นบั งคั บใช้ โดยเพิ่ ม
หลักฐานการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลแนบคาชี้แจงเพิ่มเติม
ข้อ ๑.๒ เห็นชอบคาชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมของข้อร้องเรียนทั้ง ๔ ประเด็น
๒) ประเด็นที่ ๒ เห็นชอบการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานดิ์ ให้ดารง
ตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงต่อไป

๑๘

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๒๐ น.
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