๑

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี อาคารอานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รายนามผู้เข้าประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
๓. ดร.กาพล วันทา
๔. ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์
๕. ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
๖. นายเรืองชัย เนตรปฐมพร
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์
๙. อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม
๑๑. อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง
๑๒. อาจารย์ ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก
๑๓. อาจารย์นาวิน คงรักษา
๑๔. อาจารย์บุรินทร์ นรินทร์
๑๕. อาจารย์ ดร.สุดจิต หมั่นตะคุ
๑๖. อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาพร โพคัยสวรรค์
๑๘. นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
๑๙. นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
๒. อาจารย์ ดร.เกศินี โสขุมา
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจา ลิขิตยิ่งวรา
๔. นายพูนชัย คทาวัชรกุล
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวัฒน์ จารุภัทรศิริพงษ์
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์ เพิ่มชาติ
๗. อาจารย์นันทิยา แซ่เตียว

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

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

รองอธิการบดี
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ประธานสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
ประธานสาขาวิชาสัตวศาสตร์

๒

๘. อาจารย์จิระวัฒน์ หวังประกอบกุล
๙. อาจารย์ ดร.วนิดา สาระติ
๑๐. อาจารย์ยุพา สะรุโณ
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสิริ สุขผ่อง
๑๒. อาจารย์ศราวุฒิ บุตรดาวงศ์

ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ประจาสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
อาจารย์ประจาสาขาวิชาการบัญชี
อาจารย์ประจาสาขาวิชาการบัญชี
อาจารย์ประจาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข เลขานุการ ฯ แจ้งว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ทาหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยลาการประชุม และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ ระบุว่าหากอุปนายกสภามหาวิทยาลั ย
ไม่อาจมาประชุมได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมเลือกกรรมการ
คนหนึ่งเพื่อทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเลือก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ เป็นประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากประธาน
ไม่มี
๑.๒ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากอธิการบดี
๑) สนามกีฬ าอาเภอจอมบึง ซึ่ง อาเภอจอมบึง ได้จัด สร้า งในสถานที่ข องมหาวิท ยาลัย
โดยผู้ดาเนินการ คือ กรมพลศึกษา และทางกรมพลศึกษาได้พยายามส่งมอบให้มหาวิทยาลัยใช้งานตั้งแต่เดือน
มกราคมที่ผ่ านมา โดยมหาวิทยาลั ย ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ พบว่า ยั งไม่ไ ด้มาตรฐาน และได้ใ ห้
ผู้รับเหมาดาเนินการปรับปรุง มาตามลาดับ โดยกาหนดให้วันสุดท้ายของการปรับปรุง คือ วันที่ ๓๑ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ ขณะนี้การซ่อมบ ารุง สนามสามารถใช้งานได้เกิน ร้อยละ ๙๐ และคาดว่าจะดาเนินการเสร็จ
เรียบร้อยตามกาหนดเวลา
๒) เมื่อวัน ที่ ๑๙ – ๒๓ ตุล าคม พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยได้จัดอบรมบุคลากรทาง
การศึกษาเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ คศ.๓ และ คศ.๔ มีผู้เข้ารับการอบรม จานวน ๒๓๐ คน เป็น
ระดับ คศ.๔ จานวน ๒๕ คน และระดับ คศ.๓ จานวน ๒๐๕ คน ขณะนี้ได้ดาเนินการฝึกอบรมมาแล้วทั้งหมด

๓

๙ รุ่น มีจานวนสามพันกว่าคน เป็นการทาความร่วมมือกับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะพัฒนาครู
เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ และเป็นนโยบายของทางมหาวิทยาลัยที่จะมีการจัดอบรมดังกล่าวทุกครั้งที่ปิดภาคเรียน
๓) เมื่อวันที่ ๒๐ – ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยได้รับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับสถาบัน โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สาหรับผลการประเมินอย่างไม่เป็นทางการนั้น ตัวบ่งชี้ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ได้ ผ ลการประเมิ น คุ ณภาพระดั บ ดี ส าหรั บ ตั ว บ่ งชี้ ข องส านั กงานรับ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ได้ผ ลการประเมินคุณภาพระดับดีมาก เมื่อได้รับ ผลการประเมินอย่างเป็นทางการจะ
รายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป
๔) เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ อธิการบดีได้เข้าร่วมประชุมประธานคณะกรรมการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ มีประเด็นที่สาคัญ คือ การเตรียม
ความพร้อมการรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ ๔ ซึ่งทางคณะรัฐมนตรีมีมติยืนยันให้สานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ดาเนินการตามแผนที่วางไว้ โดยจะดาเนินการตั้งแต่เดือน
มกราคม ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป สิ่งที่คณะกรรมการได้ประชุมร่วมกัน คือ เรื่องตัวบ่งชี้ของ สมศ. บางตัวบ่งชี้
ไม่เหมาะสมสาหรับการประเมิน ที่ประชุมมีมติขอให้ สมศ. ทบทวน ซึ่งทางรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
เห็นชอบเรื่องการขอให้ สมศ. ทบทวนเรื่องตัวบ่งชี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเรื่องผลงานศิษย์เก่าที่กลับมา
ช่วยเหลือมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการได้ยาก หรืองานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติหาก
เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏจะเป็นไปได้ค่อนข้างยาก จึงเสนอว่าควรจะมุ่งเน้นงานวิจัยที่เน้นการใช้ประโยชน์ในพื้นที่
และสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมในระดับรัฐมนตรีกับ สมศ. ในเรื่องดังกล่าวว่าจะเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลง
หรือไม่ และจะนามารายงานให้ที่ประชุมทราบต่อไป
๕) การเตรี ย มการเข้ าเฝ้ าสมเด็จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุม ารี เพื่อ ถวาย
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีอุปนายก
สภามหาวิทยาลัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
คือ ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ เป็นผู้แทนในพิธีถวายปริญญา
๖) โครงการคุรุทายาท ได้มีการเปลี่ยนแนวทางการดาเนินการใหม่ โดยให้เป็นความต้องการ
ของนั ก ศึ ก ษาในเขตพื้น ที่ ซึ่ ง จะให้ เ ขตพื้ น ที่ แ จ้ ง อั ต ราการบรรจุ ใ นแต่ ล ะปี ไ ปที่ ส านัก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และทางส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะนาอัตรานั้นมาพิจารณา และแจ้งไปยัง
เครือข่ายมหาวิทยาลัยทั้ง ๙ ภูมิภาค หลักการ คือ ต้องเป็นเด็กในพื้นที่และศึกษาในมหาวิทยาลัยในพื้นที่
ช่วงปิดภาคเรียนจะให้นักศึกษากลับไปพัฒนาในโรงเรียนที่จะบรรจุ ซึ่งในปี ๒๕๕๙ มีงบประมาณ ทั้งสิ้น
๔,๕๐๐ ทุน

๔

๗) วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมคือ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
จัดกิจกรรมงานวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย โดยทางคณะรัฐมนตรีได้ประกาศให้วันที่ ๒๙ ตุลาคม ของทุกปี
เป็นวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย มีการถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว บิดาแห่ง
การแพทย์แผนไทย มีการจัดกิจกรรมและนิทรรศการที่สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย และมีการทาบุญเนื่องใน
วันครบรอบ ๑๐ ปี ของวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ซึ่งภาคกลางคืนจะมีกิจกรรมชกมวยไทย
๘) งานประเพณีปีนเขาเข้าถ้าจอมพล ครั้งที่ ๗ ในระหว่างวันที่ ๔ – ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
จะมีการแสดง แสง สี เสียง และพิธีเปิดงาน ในคืนวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธี และได้รับงบประมาณสนับสนุนการจัดแสดงแสง สี เสียง จากท้องถิ่น
จานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทางวิชาการนิ ทรรศการเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และ
กิจกรรมชกมวยไทย
๙) รายงานการปรั บ เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลั ย ร้อยละ ๔ ตามมติของคณะรัฐ มนตรี
โดยผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ณ ฐพรภั ท ร์ อิ น ทร์ ศิ ริ พ งษ์ รองอธิ ก ารบดี ให้ ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ว่ า สื บ เนื่ อ งจาก
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทยมีหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัยทุกแห่ง เรื่องการ
ปรับเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ร้อยละ ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ
แหล่ ง งบประมาณที่ จ ะใช้ รวมถึ ง ได้ ป รึ ก ษากั บ หลายภาคส่ ว นอย่ า งรอบคอบแล้ ว เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยจึงขอใช้งบประมาณจากเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อนามา
ดาเนินการปรับเพิ่มเงินเดือนร้อยละ ๔ ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘
วันที่ ๒๗ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ และสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติเรียบร้อยแล้ว ซึ่งสิ้นเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
พนั กงานมหาวิทยาลั ยที่มีสิทธิ์จะได้รั บ เงิน เดือนใหม่พร้อมเงินตกเบิกดังกล่ าว (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมแยกชุด)
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๓ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากกรรมการ
นายเรืองชัย เนตรปฐมพร ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญ
กรรมการทุกท่านร่วมชมกิจกรรมการแข่งขันชกมวยไทย MC Fight ในงานประเพณีปีนเขาเข้าถ้าจอมพล
ครั้งที่ ๗ โดยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดังกล่าว ในวันที่
๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๐๐ น เป็นต้นไป
ที่ประชุมรับทราบ
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๑.๔ เรื่องแจ้งให้ทราบจากเลขานุการ
๑) อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข ขอเพิ่มระเบียบวาระเนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ส่งวาระ
เร่งด่วนซึ่งจะมีผลกระทบต่อนักศึกษา จึงขออนุญาตเพิ่มวาระดังนี้ วาระที่ ๔.๑.๘ พิจารณาการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕
และวาระที่ ๔.๑.๙ พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๖)
๒) ขอเปลี่ยนเอกสารหน้า ๖๑ วาระที่ ๕.๑.๑ พิจารณาแต่งตั้งผู้อานวยการโรงเรียนสาธิต
แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เนื่องจากชื่อผู้อานวยการคลาดเคลื่อนจากชื่อที่ถูกต้อง (รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมแยกชุด)
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ประธานขอให้ ที่ป ระชุมตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีการแก้ไข ดังนี้
๑) อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขอแก้ไขหน้า ๑๙ ระเบียบวาระที่
๕.๒.๓ พิจ ารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิ ทยาลั ย โดยในวรรคแรกขอเพิ่มข้ อความ
“ประธานให้มีการหารือเรื่องที่ อาจารย์ ดร.สุดจิต หมั่นตะคุ มีความเห็นว่า การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจาอาจขัดต่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๖ (๔) เพราะมีผู้ดารง
ตาแหน่งบริหารลงคะแนนเลือกตั้ง คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยยกเว้น อาจารย์ ดร.สุดจิต หมั่นตะคุ เห็นว่า
การเลื อกกรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย จากคณาจารย์ประจ าไม่ขั ดต่ อ พระราชบั ญญั ติมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๖ (๔) และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คุณสมบัติ
หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
ไม่ได้ยกเว้นผู้บริหารไว้ จึงได้ดาเนินการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยต่อไป”
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๒) ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์ ขอแก้ไขหน้า ๑๙ ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๓ ข้อ ๔) ข้อความ “กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคัดเลือกกันเองจานวนสองคน” แก้ไขเป็น “กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคัดเลือกกันเองจานวนสี่คน”
๓) อาจารย์ ดร.สุ ด จิ ต หมั่ น ตะคุ ขอเพิ่ ม ค าว่ า “อาจ” หน้ า ข้ อความ “ขัด ต่ อ พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗” จากข้อความที่อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข ขอเพิ่ม
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ รายงานการติดตามการดาเนินการของโครงการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รายงานว่า มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการจัดหา
รายได้และผลประโยชน์ฯ ได้จัดประชุม ครั้งที่ ๑๐(๑๘)/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อพิจารณา
ผลการดาเนินงานของโครงการจัดหารายได้ ซึ่งสรุปผลการดาเนินงาน ดังนี้
๑) คณะกรรมการจัดหารายได้และผลประโยชน์
คณะกรรมการจัดหารายได้และผลประโยชน์ โดยคณะกรรมการดาเนินการขายทอดตลาด
ดาเนินการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชารุด เสื่อมสภาพ โครงการร้านสวัสดิการ (วัสดุเครื่องเขียน) เรียบร้อยแล้ว
รวมเป็นเงิน ๔,๔๕๐ บาท (สี่พันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
๒) โครงการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจจอมพล
คณะกรรมการด าเนินโครงการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจจอมพล ได้จัดทาประกาศ
การประมูล ให้ เช่ าพื้ น ที่อ าคารศูน ย์ ฝึ ก ประสบการณ์วิชาชี พธุรกิจจอมพล เพื่อประกอบธุรกิจให้ บริ การที่พั ก
ลงเว็บ ไซต์และติดบอร์ดประชาสัม พัน ธ์ของมหาวิทยาลัย กาหนดการประมูล ในวันอังคารที่ ๒๗ ตุล าคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น ๑ อาคารอานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผลปรากฏว่า
ไม่มีผู้ยื่นซองประมูล
ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะให้คิดค่าเช่าลดลงจากเดิม และให้มหาวิทยาลัยอนุมัติเงินจานวนหนึ่ง
ให้ทาการซ่อมแซมอาคารก่อนเข้าดาเนินการ
๓.๒ เรื่องเร่งรัดการจ่ายค่าบารุงศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น สืบเนื่องจากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ มีมติให้
มหาวิทยาลัยดาเนินการตรวจสอบโครงการจัดการศึกษาสาหรับผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการ หลักสูตรการ
จัดการทั่วไป และโครงการความร่วมมือจัดการศึกษา หลักสูตรบริหารธุ รกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ
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(MBA) ระหว่างหอการค้าจังหวัดราชบุรี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง นั้น ขณะนี้กรรมการได้ดาเนินการประชุมไปแล้ว จานวน ๓ ครั้ง (รายละเอียดประกอบการประชุม
ตามเอกสารแยกชุด)
ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะให้นาเสนอรายละเอียดของผลการประชุมแต่ละครั้งให้สภา
มหาวิทยาลัยได้รับทราบ
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วง
๔.๑ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วงจากสภาวิชาการ
๔.๑.๑ พิจารณาอนุมัติปริญญาภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ชี้แจงรายละเอียดว่า ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีนักศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จานวน
๕ คน และระดับ ปริ ญญาตรี จ านวน ๔๓ คน ซึ่ งคณะกรรมการประเมิน ผลการศึกษาของมหาวิ ทยาลั ย
ได้ตรวจสอบแล้วว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่
๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว จึงเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปริญญาแก่
ผู้สาเร็จการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จานวน ๕ คน
และระดับปริญญาตรี จานวน ๔๓ คน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีข้อเสนอแนะให้บัณฑิต
วิทยาลัยตรวจสอบการใช้คาภาษาอังกฤษของคาศัพท์เฉพาะให้ถูกต้อง
๔.๑.๒ พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
อาจารย์จิระวัฒน์ หวังประกอบกุล ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชี้แจงรายละเอียดว่า
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (๕ ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ จาก นางสาวนภธีรา จวอรรถ เป็น นางสาวกิตติภา หิมพานต์ และจาก นางสาว
ธนกร สุวรรณพฤฒิ เป็น Mr.Raymund T. Palayon และได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุม
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม)

๘

มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และ ข้อ ๙ แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิท ยาลั ย มีม ติ เ ห็น ชอบการเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ ประจาหลั กสู ตรครุศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ จาก นางสาวนภธีรา จวอรรถ เป็น นางสาวกิตติภา
หิมพานต์ และจาก นางสาวธนกร สุวรรณพฤฒิ เป็น Mr.Raymund T. Palayon
๔.๑.๓ พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์ เพิ่มชาติ ประธานสาขาวิชาการจัดการทั่วไป ชี้แจง
รายละเอีย ดว่า สาขาวิช าการจั ดการทั่ว ไป ขอเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ประจาหลั กสู ตรบริห ารธุรกิจบัณฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ จากเดิมมีอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน ๖ คน
จึงขอปรับอาจารย์ประจาหลักสูตรให้เหลือ ๕ คน โดยปรับนางสาวบุญศรี หวังคุณธรรม ออก เนื่องจากได้ไปเป็น
อาจารย์ประจาหลักสูตรอื่น และได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวัน
อั งคารที่ ๑๓ ตุ ลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึ ง เสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณา (รายละเอี ย ดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และ ข้อ ๙ แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติ เ ห็น ชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ จากเดิมมีอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน ๖ คน
จึงขอปรับอาจารย์ประจาหลักสูตรให้เหลือ ๕ คน โดยปรับนางสาวบุญศรี หวังคุณธรรม ออก
๔.๑.๔ พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕
อาจารย์นันทิยา แซ่เตียว ประธานสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ชี้แจงรายละเอียดว่า สาขาวิชา
สัตวศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๕ จากนายวิชิต พรหมอินทร์ เป็นนางสาวนิชนันท์ ชูเกิด และได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ
ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

๙

มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลั ย มีมติ เห็ นชอบหลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรบั ณฑิต สาขาวิ ชาสั ตวศาสตร์
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ จากนายวิชิต พรหมอินทร์ เป็นนางสาวนิชนันท์ ชูเกิด และขอเพิ่มคุณวุฒิของ
อาจารย์ประจาหลักสูตรลาดับที่ ๒ นางสาวพุทธพร พุ่มโรจน์ เป็น ปร.ด.สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีการศึกษาที่จบ พ.ศ. ๒๕๕๗
๔.๑.๕ พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
อาจารย์ ดร.วนิ ดา สาระติ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาหลั กสู ตรและการสอน ชี้ แจง
รายละเอียดว่า สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ จาก นางสาวยุพิน ยืนยง เนื่องจากลาออก เป็น
นางเยาวนาตร อินทร์สาเภา และได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคาร
ที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ จากนางสาวยุพิน ยืนยง เป็นนางเยาวนาตร อินทร์สาเภา
๔.๑.๖ พิจารณา ร่าง หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)
อาจารย์ ยุ พ า สะรุ โ ณ อาจารย์ ป ระจ าสาขาวิ ช าการบั ญ ชี ชี้ แ จงรายละเอี ย ดว่ า
สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพบัญชี
สามารถปฏิ บั ติงานทางด้านวิชาชีพการบั ญชี สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเพื่อให้หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
สภาวิชาชีพ โดยหลักสูตรดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวัน
อั งคารที่ ๘ กั นยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึ ง เสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณา (รายละเอี ย ดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ.๒๕๔๗ และ ข้อ ๑๕ แห่ งประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง เกณฑ์ มาตรฐานหลั กสู ตรระดั บปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)

๑๐

๔.๑.๗ พิจารณา ร่าง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธ นวัฒน์ จารุภัทรศิริพงษ์ ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ชี้แจงรายละเอียดว่า สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดาเนินการปรับปรุง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในสายงานธุรกิจ มีศักยภาพทั้งด้านทฤษฎี
และเทคโนโลยีการจัดการธุร กิจสมัยใหม่ มีความคิดริเริ่มในการดาเนินงานและพัฒนาธุรกิจท่ามกลางการ
เปลี่ ยนแปลงทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ มีมนุษยสั มพันธ์ คุณธรรม จรรยาบรรณ จริยธรรม และเพื่อให้
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยหลักสูตรดังกล่าว ได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และ ข้อ ๑๕ แห่ งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)
๔.๑.๘ พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
(๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
อาจารย์ ดร.วนิดา สาระติ ชี้แจงรายละเอียดว่า สาขาวิชาประถมศึกษา ขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ จาก
นางสาววนิดา สาระติ เป็น นางสาวเบญจา แก้วกระจ่าง และได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุม
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมแยกชุด)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และ ข้อ ๙ แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิท ยาลั ย มีม ติ เ ห็น ชอบการเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ ประจาหลั กสู ตรครุศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาการประถมศึกษา (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ จาก นางสาววนิดา สาระติ เป็น นางสาวเบญจา
แก้วกระจ่าง

๑๑

๔.๑.๙ พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖)
อาจารย์ ดร.เกศินี โสขุ มา คณบดี บัณฑิต วิทยาลั ย ชี้แจงรายละเอียดว่ า หลั กสู ต ร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
จาก นายวิวัฒน์ วรวงษ์ เป็น นางสาววนิดา สาระติ และจากนายประวิทย์ วิกรัยพัฒน์ เป็น นายสุริยะ ชมศรีเมฆ
และได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกชุด)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และข้อ ๙ แห่ งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติ ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรของ
หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) จาก นายวิวัฒน์ วรวงษ์ เป็น
นางสาววนิดา สาระติ และจากนายประวิทย์ วิกรัยพัฒน์ เป็น นายสุริยะ ชมศรีเมฆ
วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากอธิการบดี
๕.๑.๑ พิจารณาแต่งตั้งผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีคาสั่งที่ ๑/๒๕๕๗
แต่งตั้งนายประพัฒน์ คหินทรพงศ์ ดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง ต่อมานายประพัฒน์ คหินทรพงศ์ ได้ลาออกเนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ อาศัยอานาจตามความ
ข้อ ๑๑ แห่งข้อบั งคับ มหาวิทยาลัย ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. ๒๕๕๖ กาหนดให้ “คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาซึ่งผู้อานวยการเป็นไปตามที่
คณะกรรมการบริหารกาหนด โดยทาเป็นประกาศหลักเกณฑ์เพื่อให้ได้มาซึ่งรายชื่อ ผู้สมควรดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
เพื่อพิจารณาสรรหา” นั้น
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตฯ ได้ดาเนินการสรรหาผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตฯ
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
พ.ศ. ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพื่อแต่งตั้ง นายสุวัฒน์ แสนทวี ให้ดารง
ตาแหน่ ง ผู้ อ านวยการโรงเรี ย นสาธิต แห่ งมหาวิท ยาลั ยราชภัฏ หมู่ บ้า นจอมบึง (รายละเอีย ดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมแยกเล่ม)

๑๒

มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๙) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๑๑ แห่ งข้ อบั งคั บ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ หมู่บ้า นจอมบึง ว่ าด้ว ย โรงเรีย นสาธิ ตแห่ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. ๒๕๕๖ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายสุวัฒน์ แสนทวี
ให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยมีข้อเสนอแนะว่าให้มี
การจัด ทาคารับ รองการปฏิบัติร าชการกับ ผู้อานวยการโรงเรีย นสาธิต เพื่อ ให้บ ริห ารและทางาน อย่า งมี
จุดมุ่งหมาย
๕.๑.๒ พิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร/คณะ/สานัก/สถาบัน
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิล าเดช อธิการบดี ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาหนดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓ เกณฑ์
มาตรฐาน ๔ ให้ “นาผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุกคณะที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบัน
และเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา” และเกณฑ์มาตรฐาน ๕ กาหนดให้ “นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจาก
สภาสถาบั น มาปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รและการด าเนิ น งานของคณะให้ มี คุ ณ ภาพดี ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ” นั้ น
มหาวิทยาลัยได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและคณะเรียบร้อยแล้ว จึงนาผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร/คณะ/สานัก/สถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
๑) คณะวิทยาการจัดการ
คะแนนการประเมิน ๔.๐๒ ระดับดี
๒) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คะแนนการประเมิน ๓.๘๙ ระดับดี
๓) คณะครุศาสตร์
คะแนนการประเมิน ๓.๗๓ ระดับดี
๔) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คะแนนการประเมิน ๓.๕๔ ระดับดี
๕) วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและแพทย์แผนไทย คะแนนการประเมิน ๓.๕๓ ระดับดี
รวม
คะแนนการประเมิน ๓.๗๔ ระดับดี
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติรับทราบผลการประเมินและมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยตั้งคณะทางาน
เพื่อปรับปรุงผลการดาเนินงานที่ไม่ผ่านการประเมิน

๑๓

๕.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง
๕.๒.๑ พิจารณาผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของนางสาววัลภา วิภาตะพันธุ์ (เรื่องที่ ๕/๒๕๕๘)
อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีคาสั่งที่ ๐๘/๒๕๕๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ก.อ.ม.) สั่ง ณ วันที่ ๒๗
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยกาหนดให้คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยมีอานาจและหน้าที่
ตามข้อ ๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ และการแก้ไขคาสั่ง
ลงโทษ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้ (๑) พิจารณาเรื่องอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณา
ของสภามหาวิทยาลัย (๒) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ตามที่สภามหาวิทยาลัย
มอบหมาย
คณะกรรมการอุ ท ธรณ์ แ ละร้ อ งทุ ก ข์ ป ระจ ามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง ได้
พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของ นางสาววัลภา วิภาตะพันธุ์ ตามหนังสือร้องทุกข์ฉบับลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ก.อ.ม.ได้รับหนังสือร้องทุกข์ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (เรื่องรับที่ ๕/๒๕๕๘ โดย ก.อ.ม. ได้มีการ
ประชุมพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวจนเสร็จสิ้น ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
และได้มีมติในเรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของนางสาววัลภา วิภาตะพันธุ์
และขอให้ มหาวิทยาลัย กากับ ติดตาม เร่ งรัด การดาเนินการเรื่องร้องทุกข์ของนางสาววัล ภา วิภาตะพันธุ์
รวมทั้งการสอบสวนวินัยและการสืบสวนข้อเท็จจริงในกรณีต่าง ๆ ให้เร็วขึ้น
๕.๒.๒ พิจารณาการขอขยายระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของอาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด
อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีคาสั่งที่ ๐๘/๒๕๕๘
เรื่อ ง แต่ง ตั้ง คณะกรรมการอุท ธรณ์แ ละร้อ งทุก ข์ป ระจามหาวิท ยาลัย ราชภัฏ หมู่บ้า นจอมบึง (ก.อ.ม.)
สั่ง ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยกาหนดให้คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย
มีอานาจและหน้าที่ตามข้อ ๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์
และการแก้ไขคาสั่งลงโทษ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้ (๑) พิจารณาเรื่องอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์เพื่อเสนอ
ความเห็นประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย (๒) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับการอุทธรณ์และการ
ร้องทุกข์ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

๑๔

คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลั ยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้รับ
หนังสือร้องทุกข์จากอาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด ตามหนังสือร้องทุกข์ ฉบับลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
และได้รับหนังสือร้องทุกข์ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (เรื่องรับที่ ๖/๒๕๕๘) นั้น คณะกรรมการ
อุทธรณ์ฯ (ก.อ.ม.) ไม่สามารถพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวได้ทันตามกาหนดเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือร้องทุกข์ได้ เนื่องจากข้อมูลและพยานหลักฐานที่เกี่ย วข้องมีข้อเท็จจริงมากพอสมควรซึ่งต้องพิจารณา
ข้อมูลหลายด้านประกอบกัน จึงขอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาขยายระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
ออกไปอีก ๓๐ วันนับแต่วันครบกาหนด (วันที่ครบกาหนดเดิมคือในวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) จึงเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุญาตให้ขยายระยะเวลาพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของ อาจารย์ ดร.ถาวร
เส้งเอียด ออกไปอีก ๓๐ วัน นับแต่วันครบกาหนด
๕.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
๕.๓.๑ เรื่ องขอหารื อการออกค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ ๑๒/๒๕๕๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
อาจารย์ ดร.วินั ย ชุ่มชื่น ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลั ยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ และได้ออกคาสั่ง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ ๑๒/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้มีการประชุม ครั้งที่
๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการสรรหาได้พบปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่ าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๘ ในข้อ ๗ (๒) ที่ให้คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ได้จานวนไม่น้อยกว่า
สามชื่ อ โดยเรี ยงล าดั บตั วอั กษร พร้ อมประวั ติ ข้ อมูลรายละเอี ยดที่ ใช้ ป ระกอบการพิ จารณาเสนอต่ อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ภายในระยะเวลาสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งนั้น ทาให้คณะกรรมการสรรหาฯ
ไม่สามารถพิจารณาดาเนินการให้ทันภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ครบกาหนดวันที่
๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงขอหารือสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาการออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ
ให้สามารถดาเนินการได้ทันตามข้อบังคับดังกล่าว (รายละเอียดตามเอกสารแยกชุด)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์

๑๕

และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติให้แก้ไขคาสั่งวันที่ลงนามเป็น
วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และระบุวันที่ที่คาสั่งมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ลงนาม คือ วั นที่ ๑๖ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘
วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น แจ้งว่า ในกรณีที่มีการฟ้องร้องสภามหาวิทยาลัย ผู้ถูกฟ้องที่ ๑ และ
มหาวิทยาลัย ผู้ถูกฟ้องที่ ๒ โดยผู้ฟ้อง คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาราวรรณ ญาณะนันท์ สาเหตุของการฟ้อง
คือ คณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนไม่ชอบด้วยกฎหมาย คณะกรรมการฯ
ดังกล่าว ประกอบด้วย ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ อาจารย์ ดร.สุดจิต
หมั่นตะคุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเมิล อินทพิบูลย์ และรองศาสตราจารย์สุเทพ ลิ่มอรุณ ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า
การสรรหามิ ช อบหลายประเด็ น โดยเฉพาะองค์ ป ระกอบของการประชุ ม ที่ มี ก รรมการลาออกระหว่ า ง
ดาเนินการสรรหาและการแสดงวิสัยทัศน์ ศาลปกครองจังหวัดเพชรบุรี ได้มีคาพิพากษายกคาร้องทุกประเด็น
และตั้งข้อสังเกตว่า คดีนี้ใกล้เคียงกับคดีการฟ้ องร้องการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ และผู้ อานวยการสานัก
วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ โดยศาลปกครองกลางตั ด สิ น ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย แพ้ ค ดี และสภา
มหาวิทยาลัยมีมติให้ดาเนินการอุทธรณ์
๖.๒ อาจารย์ ดร.สุ ด จิ ต หมั่ น ตะคุ ขอทราบความคื บ หน้ า เรื่ อ งการติ ด ตั้ ง ระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต
งบประมาณ ๑๘ ล้าน ในการประชุมครั้งหน้า
๖.๓ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ ตรงกับวันจันทร์
ที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาพร โพคัยสวรรค์
นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข

ผู้จดบันทึก และตรวจรายงาน
ผู้พิมพ์
ผู้พิมพ์
ผู้ตรวจทาน

