๑
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมลิขิต ๑ โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รายนามผู้เข้าประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทาหน้าที่
แทนนายกสภามหาวิทยาลัย
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
อธิการบดี
๓. ดร.กาพล วันทา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. นายประพันธ์ มนทการติวงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. นายเรืองชัย เนตรปฐมพร
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย
๙. อาจารย์จินตนา กล้ายประยงค์
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
เข้าประชุมแทนประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์
กรรมการจากผู้บริหาร
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม
กรรมการจากผู้บริหาร
๑๒. อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น
กรรมการจากผู้บริหาร
๑๓. อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง
กรรมการจากผู้บริหาร
๑๔. อาจารย์ ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
๑๕. อาจารย์นาวิน คงรักษา
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
๑๖. อาจารย์ ดร.บุรินทร์ นรินทร์
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
๑๗. อาจารย์ ดร.สุดจิต หมั่นตะคุ
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
๑๘. อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข
รองอธิการบดี
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค์ ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
๒๐. นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์
นิติกร
๒๑. นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๒๒. นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

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

๒
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
๑. อาจารย์ประไพร จันทะบัณฑิต
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล นามบุญเรือง
๓. อาจารย์ณรงค์ศักดิ์ สุกแก้วมณี
๔. นายวัฒนา อ่วมเนตร
๕. นางสาวสุภาพร ศรีสุวรรณ

ผู้ช่วยอธิการบดี
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากประธาน
ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ จะมีการเปลี่ยนระบบการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยใหม่
โดยจะจัดช่วงเวลาการสอบเพื่อนาคะแนนไปใช้ในการเลือกมหาวิทยาลัยเข้าศึกษาต่อหลังจากนักเรียนเรียนจบ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ แล้ว และแจ้งคะแนนสอบให้ นักเรียนทราบ จากนั้นจึงเปิดให้เลือกสาขาวิชา คณะ และ
มหาวิทยาลัยที่จะเข้าเรียนได้ ๔ อันดับ โดยมหาวิทยาลัยจะคัดเลือกนักเรียนตามลาดับคะแนน และแจ้งผล
การคั ด เลื อ กมายั ง ส่ ว นกลางเพื่ อ เข้ า สู่ ร ะบบเคลี ย ริ่ ง เฮ้ า ส์ หลั ง จากนั้ น นั ก เรี ย นสามารถสมั ค รเข้ า เรี ย น
ในมหาวิทยาลัยที่ยังมีที่ว่างได้โดยตรงอีกครั้งหนึ่ง ฝากอธิการบดีและผู้บริหารทาการศึกษาเรื่องนี้ เนื่องจาก
ดูแล้วจะมีผลกระทบกับการเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๒ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากอธิการบดี
๑) อาจารย์ณรงค์ ศักดิ์ สุกแก้วมณี อาจารย์สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ได้รับรางวัล Gold Award จากการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ
๒๕๕๙ (Thailand Research Expo 2016) ได้รับถ้วยรางวัลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
พร้อมเงินรางวัล ๒๕,๐๐๐ บาท จากสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยนาเสนอผลงานวิจัยเรื่อง
ภาพวาดพฤกษศาสตร์ เครื่องมือการเรี ยนรู้เพื่อสร้างจิตส านึกและแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์ทรัพยากร
พัน ธุก รรมพืช วงศ์ก ล้ว ย (MUSACEAE) ในประเทศไทย ซึ่ ง การประกวดในครั้ง นี้มีห น่ว ยงานเข้า ร่ว ม
จานวน ๑๙๕ หน่วยงาน มีทั้งมหาวิทยาลัยชั้นนาและหน่วยงานระดับกรมกองต่าง ๆ การได้รับรางวัลครั้งนี้
ถือเป็นความโดดเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงที่มีนักวิจัยที่มีศักยภาพในการทางานวิจัยที่มี
คุณภาพและได้รับรางวัลระดับชาติ
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล นามบุญเรือง อาจารย์สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัล Best Paper Award จากการนาเสนอผลงานวิจัยเรื่อง

๓
Thermal, Strength and Leach Ability Characteristics of Cellulose Fibre Reinforced Lime Soil
Brick ในงาน 5th International Conference on Advanced Materials and Engineering Materials
2016 ณ ประเทศฮ่องกง
๓) นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้รับรางวัลจาก
งานมหกรรมเครือข่ายการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้าน จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระหว่าง
วันที่ ๒๒ – ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
(๑) การแข่งขันทักษะวิชาชีพแพทย์แผนไทย ประเภทกายวิพากษ์ศาสตร์และสรีระวิทยา
รางวัลชนะเลิศ
นางสาวอโณชา เสือบางพระ
นางสาวศิวาพัชญ์ จิรโชติเกศกุล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒

นายพิทักษ์ ศรีสน
นายอนันต์ ทุ่งหลวง
(๒) การแข่งขันทักษะวิชาชีพแพทย์แผนไทย ประเภทกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
รางวัลชนะเลิศ
นายณัฐกิจ บุญครอง
นายอดิศร ทองเกิด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑
นางสาวอโณชา เสือบางพระ
นายอนันต์ ทุ่งหลวง
(๓) การแข่งขันทักษะวิชาชีพแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย
รางวัลชนะเลิศ
นายพิทักษ์ ศรีสน
นางสาวกรรณิศา อนุสิน
(๔) การแข่งขันทักษะวิชาชีพแพทย์แผนไทย ประเภทเภสัชกรรมไทย
รางวัลชนะเลิศ
นางสาวอโณชา เสือบางพระ
นางสาวดาราธาร แดงสงวนสุข
(๕) การแข่งขันทักษะวิชาชีพแพทย์แผนไทย ประเภทการผดุงครรภ์ไทย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒
นายพิทักษ์ ศรีสน
นางสาวอโณชา เสือบางพระ
(๖) การแข่งขันทักษะวิชาชีพแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑
นายอดิศร ทองเกิด
นายณัฐกิจ บุญครอง
(๗) รางวัล Star of Thai Traditional Medicine นายอภิพล นามรัตน์
กัญญารัตน์ พึ่งจะแย้ม

๔
๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึงได้รับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหาร
จัดการด้านการเงินการคลัง จัดโดยกรมบั ญชีกลาง กระทรวงการคลัง โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน
ใน ๕ มิติ คือ การจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ การเบิกจ่าย การบัญชี การตรวจสอบภายใน
และความรับผิดทางละเมิด เป็นการได้รับเลือกจากหน่วยงานที่จัด ไม่ใช่เป็นการส่งเข้าประกวด โดยมหาวิทยาลัย
ได้รับรางวัลองค์กรที่มี ความเป็น เลิศ ในการบริห ารจัดการด้านการเงินการคลังใน ๔ มิติ ซึ่งมีห น่ว ยงาน
ที่ไ ด้รับ รางวัล นี้ จานวน ๑๐ หน่ว ยงาน จากทั้งหมด ๒๒๔ หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมีเพียง ๒ แห่ง คือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และมีอีก ๗๗ หน่วยงานที่ได้รับรางวัล
ดีเด่นในมิติใดมิติหนึ่ง อธิการบดีได้ไปรับรางวัลจากรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๕) รายงานผลการปฏิบั ติงานของศูนย์การเรียนรู้ในเมือง อาจารย์ ประไพร จันทะบั ณฑิ ต
ผู้ช่วยอธิการบดี ชี้แจงรายละเอียดผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้
(๑) การเบิกจ่ายของศูนย์การเรียนรู้ในเมืองราชบุรี คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๑๔ โดยได้รับ
งบประมาณทั้งสิ้น ๖๑๑,๖๐๐ บาท มีการเบิกจ่ายเงิน จานวน ๒๐๘,๗๓๑.๗๗ บาท
(๒) จานวนนักศึกษาที่ศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มีนักศึกษาภาคปกติ จานวน
๕๐๑ คน นักศึกษาภาคพิเศษ จานวน ๑๕๘ คน และนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ จานวน ๘๖ คน
(๓) ศูน ย์การเรี ย นรู้ ในเมืองได้รับงบประมาณจากงบกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ กของ
รัฐบาล จานวน ๒,๑๗๐,๘๐๐ บาท เพื่อดาเนินการ ดังนี้
(๓.๑) ปรับปรุงทางเท้า โรงจอดรถ เป็นเงิน ๕๒๕,๐๐๐ บาท
(๓.๒) ก่อสร้างทางเท้า จานวน ๗ แห่ง เป็นเงิน ๗๑๑,๙๐๐ บาท
(๓.๓) ปรับปรุงพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์ เป็นเงิน ๑๖๔,๔๐๐ บาท
(๓.๔) ก่อสร้างสนามบาสเก็ตบอล เป็นเงิน ๗๖๙,๕๐๐ บาท
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
๖) มหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ หมู่ บ้านจอมบึ งได้ร่ ว มลงนามขยายความร่ว มมื อ ครั้ งที่ ๒ กั บ
มหาวิ ท ยาลั ย เว้ โดย อาจารย์ ดร.อาคม เจริ ญ สุ ข รองอธิ ก ารบดี ชี้ แ จงรายละเอี ยดว่ า มหาวิ ท ยาลั ย
โดย อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข และทีมงานได้เดินทางไปมหาวิทยาลัยเว้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อลงนามขยายความร่วมมือ ครั้งที่ ๒ ซึ่งมหาวิทยาลัยเว้
เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีชื่อเสียง ๑ ใน ๕ แห่งของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ก่อนหน้านี้ได้มีการทา
ความร่ ว มมื อ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ในสมั ย ของอธิ ก ารบดี ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชั ย ยมดิ ษ ฐ์ ซึ่ ง เน้ น
ความร่ว มมือ ทางวิช าการกับ วิทยาลัย สอนภาษาต่า งประเทศ มีการส่ง นัก ศึก ษามาฝึกสอนภาษาอังกฤษ
ที่ประเทศไทย โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นผู้ดูแล มหาวิทยาลัยเว้ได้ส่งนักศึกษามาฝึกสอน
ทั้งหมด ๔ รุ่น และหนังสือความร่วมมือฉบับแรกจะสิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ทางมหาวิทยาลัย
จึงเดินทางไปเพื่อทาความร่วมมือ ครั้งที่ ๒ โดยมีระยะเวลา ๓ ปี

๕

ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยประชาสัมพันธ์ผลงานต่าง ๆ ให้สาธารณชน
ได้รับทราบ
๑.๓ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากกรรมการ
นายเรืองชัย เนตรปฐมพร ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แจ้งกาหนดการ
การจัดงานประเพณีปีนเขาเข้าถ้าจอมพล ครั้งที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๙ และเรียนเชิญคณะกรรมการทุกท่านมาร่วมงาน
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๔ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากเลขานุการ
๑) ขอถอนระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑ พิจารณาวินิจฉัยผลการพิจารณาการทบทวนผลการพิจารณา
ผลงานทางวิชาการ
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อ
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ประธานขอให้ ที่ ป ระชุ ม ตรวจสอบรายงานการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยไม่มีการแก้ไข
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ อธิการบดี สืบเนื่องหน้า ๒๒ ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑ เรื่องผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
งานของมหาวิ ท ยาลั ย และอธิ ก ารบดี ว่ า ตามที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ มี ม ติ ม อบให้ ม หาวิ ท ยาลั ย แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการเพื่อติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกรรมการ โดยเฉพาะในข้อที่ได้รับเครื่องหมายกากบาท
ซึ่งหมายถึงไม่ บรรลุ เป้ าหมาย หากได้ ดาเนิ นการแล้ วให้ รายงานว่าได้ ดาเนินการแล้ วนั้ น มหาวิทยาลั ยได้
ดาเนิ นการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามเรื่องนี้ และขณะนี้อยู่ในกระบวนการติดตามผลการประเมิน
คุณภาพภายในระดับคณะกับมหาวิทยาลัย สาหรับระดับหลักสูตรนั้นได้ประเมินเสร็จสิ้นแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่าน
มา การประเมินระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัยจะดาเนินการในเดือนกันยายน สาหรับประเด็นของการ

๖
ประเมินในปีที่ผ่านมาและเป็นปัญหา ได้แก่ เรื่องของหลักสูตรในลักษณะศักยภาพอาจารย์ประจาหลักสูตร
ไม่ได้มาตรฐาน เท่าที่ดูผลการประเมินล่าสุดที่มีการประเมินระดับหลักสูตร ทุกหลักสูตรที่มีปัญหาได้รับการแก้ไข
เกือ บหมดแล้ว ต้อ งรอดูผ ลการประเมิน ระดับ คณะและมหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง และจะรายงานให้สภา
มหาวิทยาลัยทราบต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ
๓.๒ อธิการบดี สืบเนื่องหน้า ๒๓ เรื่องการเป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียน ทางมหาวิทยาลัยได้ดาเนินการ
เสนอแผนไปที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (คศจ.) จังหวัดราชบุรี โดยเสนอโครงการ ๑ คณะ ๑ โรงเรียน
มหาวิทยาลัยจะเข้าไปดูแลเป็นพี้เลี้ยงให้กับโรงเรียนในจังหวัดราชบุรีขั้นต่าอย่างน้อยคณะละ ๑ โรง รวมแล้ว
น่าจะมากกว่า ๑๐ โรง ตามนโยบายของกระทรวง เพราะคณะครุศาสตร์ดูแลอยู่ประมาณ ๕-๖ โรง ซึ่งแผน
ที่เสนอนี้ได้รับการเห็นชอบจากจังหวัดแล้ว
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วง
๔.๑ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วงจากสภาวิชาการ
๔.๑.๑ พิจารณาอนุมัติปริญญาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ชี้แจงรายละเอียดว่า ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีนักศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จานวน
๖ คน และระดับปริ ญญาตรี จ านวน ๓๕ คน ซึ่ง คณะกรรมการประเมินผลการศึก ษาของมหาวิ ทยาลั ย
ได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่
๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงเสนอให้สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติปริญญาแก่ผู้ สาเร็จ
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารแยกเล่ม)
มติ ที่ ป ระชุ ม อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จานวน
๖ คน และระดับปริญญาตรี จานวน ๓๕ คน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

๗
วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากอธิการบดี
๕.๑.๑ พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ได้มีคาสั่งที่ ๓๐/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ผลงานของคณะ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ตามความในข้ อ ๗ แห่ ง ข้อ บั งคั บมหาวิท ยาลั ยราชภัฏ หมู่บ้ านจอมบึ ง ว่ าด้ ว ย การ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน ผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ กาหนดให้ “คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสามปี ” คณะกรรมการชุด
ดังกล่าวจะครบวาระการดารงตาแหน่งในวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ กาหนด “ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
กรรมการสรรหาคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ประธาน และกรรมการมีจานวนไม่เกินห้าคน มีหน้าที่
ดาเนิน การสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๕ จานวนสิบคนเสนอสภามหาวิทยาลัยพร้อมด้ว ยรายชื่อ
รูปถ่าย และประวัติโดยย่อของบุคคลนั้น ๆ เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบให้เป็นคณะกรรมการ
จานวนห้าคน” จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมี มติม อบ อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่ม ชื่น ไปจัด ทาข้อ บัง คับ สาหรับ
ประเมิน มหาวิท ยาลัย และอธิก ารบดี ตามมาตรา ๔๙ และข้อบัง คับสาหรับประเมิน คณบดี ตามมาตรา
๓๙ มาเสนอสภามหาวิทยาลัยในเดือนถัดไป
๕.๑.๒ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิช าการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง
อาจารย์ ดร.วิน ัย ชุ่ม ชื ่น ชี้แ จงรายละเอีย ดว่า ตามที่ส ภามหาวิท ยาลัย มีคาสั ่ง
ที่ ๒๕/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งข้อ ๕
วรรคสอง แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตาแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๙ กาหนด “ให้คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ มีวาระการดารงตาแหน่ง ๒ ปี
แต่อาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้” โดยคณะกรรมการฯ ชุดดังกล่าวครบวาระการดารงตาแหน่งเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม

๘
พ.ศ. ๒๕๕๙ อาศัยอานาจตามความในข้อ ๕ แห่งข้อ บังคับ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ หมู่บ้า นจอมบึง ว่า ด้ว ย
หลักเกณฑ์แ ละวิธีก ารพิจ ารณาตาแหน่งทางวิช าการ พ.ศ. ๒๕๔๙ กาหนด “ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ประกอบด้วย
๑) ประธานกรรมการ ซึ่งแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๒) กรรมการ จ านวน ๕ – ๑๐ คน ซึ่ง แต่ง ตั้ง จากผู้ท รงคุณ วุฒ ิที่ ก.พ.อ. กาหนด
โดยค าแนะน าของอธิ ก ารบดี ” จึ ง เสนอต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณา (รายละเอี ย ดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ข้อ ๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๙ สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ง
ทางวิชาการ ดังนี้
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี
ประธานกรรมการ
๒) ศาสตราจารย์ ดร.เฉลียว บุรีภักดี
กรรมการ
๓) ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ กรรมการ
๔) ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ
กรรมการ
๕) ศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ ยกส้าน
กรรมการ
๖) ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ กรรมการ
๗) ศาสตราจารย์เสนาะ
ติเยาว์
กรรมการ
๘) ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี
กรรมการ
๕.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการพิจ ารณาตาแหน่ง ทางวิชาการมหาวิท ยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
๕.๒.๑ พิจารณาวินิจฉัยผลการพิจารณาการขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ
มติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอนระเบียบวาระที่ ๕.๒.๒ พิจารณาวินิจฉัยผลการ
พิจารณาการขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ
๕.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย
๕.๓.๑ พิจารณาขยายระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของอาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด
นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้รับหนังสือร้องทุกข์จาก อาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด ตามหนังสือ
ร้องทุกข์ ฉบับลงวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ (เรื่องรับที่ ๒/๒๕๕๙) นั้น คณะกรรมการอุทธรณ์ฯ (ก.อ.ม.)

๙
ได้ขอขยายระยะเวลาพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของอาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด ออกไปอีก ๓๐ วันแล้ว จานวน ๑ ครั้ง
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และครบกาหนดตาม
ระยะเวลาที่ขอขยายในวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แต่เนื่องจากมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาสั่งของศาลปกครอง
เรื่องการอุทธรณ์ร้องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์ในเรื่องนี้ จึง ขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาขยายระยะเวลา
การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ออกไปอีก ๓๐ วันนับแต่วันครบกาหนด (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุมแยกชุด)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ อนุญาตให้ขยายระยะเวลาพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ของอาจารย์ ดร.ถาวร
เส้งเอียด เรื่องรับที่ ๒/๒๕๕๙ ออกไปอีก ๓๐ วันนับแต่วันครบกาหนด
วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ ตรงกับวันพฤหัสบดีที่
๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๑๕ น.

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

ผู้จดบันทึกและตรวจรายงาน
ผู้พิมพ์
ผู้พิมพ์
ผู้จดบันทึก และตรวจรายงาน

