๑

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น ๓ อาคารอานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รายนามผู้เข้าประชุม
๑. นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ
๓. ดร.กาพล วันทา
๔. ดร.คมศร วงษ์รักษา
๕. ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์
๖. นายประพันธ์ มนทการติวงศ์
๗. นายเรืองชัย เนตรปฐมพร

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม
ประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ กรรมการจากผู้บริหาร
๑๐. อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์
กรรมการจากผู้บริหาร
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์
กรรมการจากผู้บริหาร
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต สมพงษ์เจริญ
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
๑๓. อาจารย์ ดร.นาวิน คงรักษา
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
๑๔. อาจารย์สมชาติ เกตุพันธ์
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
๑๕. อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข
รองอธิการบดี
๑๖. นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๑๗. นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์
นิติกร
๑๘. นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
๑. อาจารย์ ดร.ประไพร จันทะบัณฑิต
๒. อาจารย์ ดร.ราชศักดิ์ สุวรรณนัจศิริ
๓. อาจารย์วัฒนพงษ์ อ่อนนุ่ม
๔. นางกมลวรรณ แก้วไชยชาติ
๕. อาจารย์ ดร.เสาวณีย์ ชูจิต
๖. อาจารย์จันทิมา ดรจันทร์ใต้
๗. อาจารย์ว่าที่ร้อยโทไพฑูรย์ เหมือนเพ็ชร

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

ผู้ช่วยอธิการบดี
รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

๒
การมอบเกียรติบัตร
ก่อนที่จะมีการเปิดประชุม ได้มีการมอบประกาศเกียรติคุณโดยนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึงให้กับอาจารย์ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ที่ได้นาเสนอผลงานทางวิชาการ และได้รับรางวัลในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ IEEE 14th International Joint Symposium on Artificial Intelligence and
Natural Language Processing (iSAI-NLP 2019) และงานประกวดผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ระดับนานาชาติ The International Exhibition of Inventions of Thailand (IEIT 2019) รวมทั้งการเป็น
คณะทางานภายใต้การนา อาจารย์ ดร.นฤมล ชูเมือง ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัย ในการเป็นเจ้าภาพร่วม
ในการจัดประชุมดังกล่าว ในการนี้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ร่วมแสดงความยินดี ผลงานมี ดังนี้
Gold Medal Award ๑ ผลงาน
ผลงานชื่อ “Mosquito Aroma Candles form Fruit Waste : Smart Zero Waste”
๑) น.ส.นันทิกานต์ จินดาสิงห์
๒) น.ส. พจนีย์ ดวงอัมพร
๓) อาจารย์บุญงอกงาม เอี่ยมศรีปลั่ง
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ คณะวิทยาการจัดการ
Silver Medal Award ๓ ผลงาน
ผลงานชื่อ “Development Math Farm Fun Game to Enhance Numeracy Skills”
๑) น.ส.จีราภา โจววิทูรกิจ
๒) น.ส.ภาธินี ชยุติ
๓) อาจารย์ ดร.บุรินทร์ นรินทร์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลงานชื่อ “Intelligent Home”
๑) นายศรุต คงสมัย
๒) น.ส.น้าทิพย์ ข้วดทอง
๓) นายสรฐา กฤษณสังข์
๔) น.ส.สุนันทา บุญตัน
๕) อาจารย์ ดร.นฤมล ชูเมือง
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผลงานชื่อ “Crack on Eggshell Detection System Based on Computer Vision Technique”
๑) น.ส.ธิดา แซ่ว้าง
๒) อาจารย์ ดร.นฤมล ชูเมือง
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
Bronze Medal Award
ผลงานชื่อ “Development of Waste Separation Game”
๑) น.ส.กนกวรรณ คาผุย
๒) น.ส.นิธิดา สันทอง
๓) อาจารย์ ดร.บุรินทร์ นรินทร์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๓
ผลงานชื่อ “Thai Banknotes Recognition System by Using Key Points Feature”
๑) น.ส.กมลพันธ์ ปู่เงิน
๒) อาจารย์ ดร.นฤมล ชูเมือง
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
ผลงานชื่อ “The Study of Sows Feeding Types on Feed Intake, Backfat Thickness and
Weaning Growth Rate in Piglets”
๑) น.ส.ณัฐริกา เพชรศรีกอง
๒) นายพลกฤต ชื่นมัจฉา
๓) น.ส.กาญจนาภิเษก ห้วยหงษ์ทอง
๔) อาจารย์นิชนันท์ ชูเกิด
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลงานชื่อ “The Study of Lighting Program Management on Uniformity and Growth
Performance in 0-21 d of Age in Layer Hen Chicken”
๑) น.ส.วิดาภรณ์ พรหมพัด
๒) นายกฤษณะ ผินโพธิ์
๓) น.ส.นิติยา สุขาวงค์
๔) อาจารย์ ดร.พุทธพร พุ่มโรจน์
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
๑) นายกฤษณะ กันเกตุ
๒) นายชยุต ศิริพรภูดิช
๓) น.ส. ศิริรัตน์ ทองดี
๔) นายเนติพงษ์ ดวนสูง
iSAI-NLP Authors ๒๐๑๙
Best Paper Award ๑ ผลงาน
ผลงานชื่อ “Design and Implementation of an Indigenous Solar Powered 4-DOF Robotic
Manipulator Controlled Unmanned Ground Vehicle”
๑. อาจารย์ ดร.นฤมล ชูเมือง
ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อัจฉริยะ
Best Presentation Award ๒ ผลงาน
ผลงานชื่อ “Development of Fun Hint Game Applications for Special Children on Smart Devices”
๑) อาจารย์ ดร.บุรินทร์ นรินทร์
๒) น.ส.ฐิติชญา ศรีบุญ
๓) น.ส. ทัญนิกา ยูงรัมย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๔
ผลงานชื่อ “The Development of a Model to Predict Marbling Score for fattening
Kamphaeng Saen Beef Breed Using Data Mining”
๑) อาจารย์วัชระ นิลเพชร
๒) อาจารย์ ดร.นฤมล ชูเมือง
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมนาเสนอบทความ
๑) ร้อยตารวจโทคานึง วงศ์ปรีชากร
๒) อาจารย์สุดารัตน์ เทียนน้อย
๓) อาจารย์วัฒนพงศ์ อ่อนนุ่ม
๔) อาจารย์ขวัญเรือน รัศมี
๕) นางจิตติมาภรณ์ ฉายสุวรรณ
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๑) ผศ. ดร. สุเมธ ลิปโิ รจนพงษ์
๒) นายภูมิพัฒน์ อุทัยศิริตานนท์
๓) นายพิธิพล ดวงจินดา
อาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
iSAI-NLP Authors 2019
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.วสันต์ นาคเสนีย์
๒) อาจารย์ ดร.บุรินทร์ นรินทร์
๓) อาจารย์ ดร. สุเมธ ลิปิโรจนพงศ์
๔) อาจารย์ ดร.ภูมินทร์ สุมาลัย
๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ อินทร์จันทร์
๖) อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤษ สุขเจริญ
๗) อาจารย์จิรากร เฉลิมดิษฐ
๘) อาจารย์นวรัตน์ วิทยาคม
๙) อาจารย์จันทิมา ดรจันทร์ใต้
๑๐) อาจารย์จุรีภรณ์ แก้วจันดา
๑๑) อาจารย์อมลรดา รงค์ทอง
๑๒) นายวัฒนา อ่วมเนตร
๑๓) นายนันทวิทย์ เดชเดชะสุนันท์
๑๔) นางสาวธนารีย์ นุ่มกลิ่น
๑๕) นางสาวรุ่งไพลิน สุกรีวนัด
๑๖) นายไกรฤกษ์ เพชรน้อย
๑๗) นายอภิรักษ์ รัศมี

๕

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากประธาน
๑) ในช่วงเช้าได้มีโอกาสจัด workshop เรื่อง BOS (Blue Ocean Strategy) กับคณะทางาน
จอมบึงมาราธอน โดยใช้เวลา ๔ ชั่วโมงเต็ม คิดว่าเครื่องมือ BOS นี้ คณะและมหาวิท ยาลัยน่าจะนาไปใช้
ประโยชน์ได้ หัวใจสาคัญคือเป็นเครื่องมือช่วยให้ทบทวนผลิตภัณฑ์ที่มหาวิทยาลัยมีอยู่ ยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์หลัก
เช่น เรื่องหลักสูตรปริญญาตรี ซึ่งได้มีการกล่าวกันว่า ๗๐ – ๘๐ เปอร์เซ็นต์ ของอาชีพในอนาคตยังไม่มีสอน
ในหลั กสู ตรหรื อรายวิช าในปั จ จุ บั น ดังนั้ นการวิเคราะห์ โ ดยใช้เครื่องมือนี้จึงเป็นการหาโอกาสในการจัด
หลักสูตรใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการ รวมทั้งทาให้เกิดแนวคิดที่อาจจะไม่จัดหลักสูตรแค่ระดับปริญญา
แต่ให้มีหลักสูตรหรือรายวิชาที่สามารถตอบสนองกับความต้องการใหม่ๆ เช่น ให้คนมาเพิ่มเติมทักษะ (up
skill) ได้ คิดว่าถ้าได้ทา BOS จะมีโอกาสเห็นว่าที่เราให้บริการอยู่มีอะไรบ้าง มีคุณค่าอะไรบ้าง มีคุณค่าอะไร
ที่สามารถเพิ่มเติมได้ เพราะ BOS สามารถทาให้เกิดการวิเคราะห์เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ และเป็นการสร้างที่มีการ
คิดอย่างรอบคอบว่าจะต้องไม่ใช่เป็นการเพิ่มภาระทางทรัพยากร รวมทั้งอาจมีการลดและเลิกบางอย่าง เห็นว่า
เครื่องมือนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทางมหาวิทยาลัยมากๆ จึงเสนอ ๑) นาเครื่องมือนี้มาใช้เวลาทายุทธศาสตร์
ระดับมหาวิทยาลัย ๒) นามาใช้ในการวางแผนในระดับคณะ
และวันนี้มีคณะงานที่เป็นสายสนับสนุนมาร่วมในการทา workshop ด้วย และได้ให้ข้อคิดเห็น
ที่เป็นประโยชน์มาก ดังนั้นเครื่องมือนี้ยังสามารถสร้างการมีส่วนร่วมของสายสนับสนุน เพราะได้มาคิดร่วมกัน
เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวเสริมว่า ช่วงเช้า
ได้เข้าร่วมกิจกรรม BOS ได้รับความรู้จากท่านนายกฯ เป็นอย่างมาก แม้เพียง ๔ ชั่วโมง แต่ได้ประโยชน์อย่าง
ยิ่ ง คิด ว่ าจะเป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ทัน สมั ย สอดรั บ กับ เหตุ ก ารณ์ ค วามเปลี่ ย นแปลงทั้ ง หลาย และจะได้ น าไปใช้
ประโยชน์กับโครงการ เขาประทับช้างเทรล ต่อไปด้วย
อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์ กล่าวเสริมว่า เนื่องจาก BOS จะมีประเด็นที่ชัดเจน ทาให้เรา
สามารถสกัดข้อมูลออกมาได้อย่างแจ่มชัด จะได้นาองค์ความรู้นี้ไปใช้ประโยชน์ในการทาแผนพัฒนาท่องเที่ยว
จังหวัด ที่มุ่งสู่การเป็น Sport City ต่อไป
ประธานให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า BOS ทาให้เรามองคุณค่าจากผู้รับบริการ เช่น เราบอกว่าเรา
ทางานเป็นทีม มีจิตอาสา เข้มแข็ง แต่ว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นผลต่อเมื่อเป็นคุณค่าที่เกิดขึ้นกับผู้รับบริการ เช่น
มาแล้วรู้สึกอบอุ่น ได้รับการดูแลเอาใจใส่ ดังนั้น perspective ของคุณค่าลักษณะนี้จะทาให้เราเข้าใจตัวเรา
เองมากขึ้น BOS ยังมีประเด็นเรื่อง Pain Point ของผู้รับบริการ ถ้าเราเข้าใจ ก็จะได้ไปปรับปรุง นอกจากนี้
BOS ยังเสนอทางเลือกถึงหกกลยุทธ์ ทาให้ผู้วิเคราะห์สามารถคิดอย่างสร้างสรรค์ และท้าทายได้มาก
อาจารย์ ดร.นาวิน คงรักษา กล่ าวเสริมว่า BOS จะทาให้เกิดแนวทางในการปรั บแผน
ยุทธศาสตร์ใหม่ คิดว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก
ที่ระชุมรับทราบ

๖

๑.๒ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากอธิการบดี
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข แจ้งว่า วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นี้ อธิการบดี ได้รับ
หนังสือเชิญจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้ไปหารือเกี่ยวกับการที่ การกีฬาแห่งประเทศไทย เลือกจอมบึง
มาราธอนให้เป็น ๑ ใน ๖ สนามมาราธอนหลักของประเทศ และหากการหารือเป็นที่ตกลงก็จะมีการจัดแถลงข่าว
ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ จึงขอลาการประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ แจ้งแทนอธิการบดี ดังนี้
๑) ความคื บ หน้ า ระบบการดู แ ลนั ก ศึ ก ษา ที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ เ ห็ น ชอบแล้ ว ได้ มี
การดาเนินการ one - day workshop ให้กับทุกคณะ เพื่อจัดตั้งระบบดูแลนักศึกษา ต่อไป
๒) เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖ ศูนย์การจัดการเรียนรู้หมวดศึกษาทั่วไป (GE) ได้จัด
ประชุมอาจารย์ผู้สอน GE ทั้งมหาวิทยาลัย ทา workshop เกี่ยวกับการสอน และการทาแผนการสอน
แบบ Active Learning เพื่อนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา ต่อไป
๓) ในช่ว งเช้า วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง
โดยวิทยาลั ย มวยไทยศึกษาและการแพทย์ แผนไทย ร่ว มกับองค์ก ารบริห ารส่ ว นตาบลจอมบึ ง จัดพิธีเปิ ด
โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ ตาบลจอมบึง รุ่นที่ ๓ โดยมีนายประยงค์ จันทเต็ง นายอาเภอจอมบึง เป็นประธาน
ในพิธีเปิ ด โรงเรีย นผู้สู งอายุรุ่น นี้ จะมีการเรียนทุกวันพฤหัส บดี รวมระยะเวลา ๒๐ สัปดาห์ ซึ่งอาจารย์
ดร.อาคม เจริญสุข วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย และองค์การบริห ารส่ว นตาบลจอมบึง
เป็นหลักในการดาเนินการ
๔) อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข แจ้งว่า ในวันที่ ๘ – ๑๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียน
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สั ม พั น ธ์ ครั้ ง ที่ ๓๑ โดยจะมี พิธี เ ปิ ด ในวั น ที่ ๘ ธั น วาคม พ.ศ.๒๕๖๒ และพิ ธีปิ ด ในวัน ที่ ๑๐ ธั น วาคม
พ.ศ.๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน
ร่วมพิธีเปิด-ปิด ในวันดังกล่าว
นายเรืองชัย เนตรปฐมพร แสดงความคิดเห็นว่าเนื่องจากสนามกีฬาของมหาวิทยาลัย
ยังไม่เป็นลู่ยาง จึงเห็นว่าควรมีการประสานกับหน่วยงานที่สามารถอนุเคราะห์ สนับสนุน เพื่อผลักดันสนาม
กีฬาของมหาวิทยาลัยให้เป็นมาตรฐานมากขึ้น
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๓ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากกรรมการ
นายเรื อ งชั ย เนตรปฐมพร แจ้ ง ว่ า คณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย ขอเชิ ญ
คณะกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ร่ ว มกิจ กรรมมั จ ฉาการกุ ศ ล ซึ่ ง ด าเนิ น การจั ด โดยมู ล นิ ธิส่ ง เสริม กิ จ การ
มหาวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ในงานประเพณีปีนเขาเข้าถ้าจอมพล ซึ่งจะมีกิจกรรมทุกวันระหว่าง
วันที่ ๑๔ – ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒
ที่ประชุมรับทราบ

๗
๑.๔ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากกรรมการ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒
เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ประธานขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่
๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีการแก้ไขหน้า ๒๘ มติที่ประชุมระเบียบ
วาระที่ ๕.๒.๑ ข้อ ๒) ข้อความ “ไม่แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรญาน์ นิลทองคา” แก้ไขเป็น “ไม่อนุมัติ
ให้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรญาน์ นิลทองคา” โดยให้แก้ไขในรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ติดตามการปฏิบัติตามคาพิพากษาศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขดาที่ บ.๑๖๖/๒๕๕๗
คดีหมายเลขแดงที่ บ.๔๖๒/๒๕๖๑ (คดีหมายเลขดาที่ อบ.๗๐/๒๕๖๒ ของศาลปกครองสูงสุด)
นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์ นิติกร รายงานความคืบหน้าว่า สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่
๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบผลการหารือแนวทางได้มาซึ่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตามคาพิพากษาของศาลปกครองกลาง ในคดีดังกล่าว จากสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยที่ประชุมเห็นชอบมหาวิทยาลัย
ดาเนินการเจรจากับทางผู้ฟ้องหรือผู้เกี่ยวข้อง โดยไปชี้แจงทาความเข้าใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์ของสภา
มหาวิ ท ยาลั ย และการเห็ น ประโยชน์ ใ นการท าหน้ า ที่ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ต่ อ ส่ ว นรวม โดยในเรื่ อ งนี้
มหาวิทยาลัยได้รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวแล้ว และอยู่ระหว่างการดาเนินการตามมติของสภา
มหาวิทยาลัย จึงเรียนแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุมรับทราบ และสภามหาวิทยาลัยเสนอว่า ควรมีการกาหนดระยะเวลาที่จะไปดาเนินการเจรจา
กับทางผู้ฟ้องหรือผู้เกี่ยวข้อง เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วง
๔.๑ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วงจากสภาวิชาการ
๔.๑.๑ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาประจาภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
อาจารย์ ดร.ราชศั ก ดิ์ สุ ว รรณนั จ ศิ ริ รองผู้ อ านวยการส านั กส่ งเสริ มวิ ชาการและ
งานทะเบียน ชี้แจงรายละเอียดว่า ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีนักศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทจานวน ๕ คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จานวน ๑ คน และระดับปริญญาตรี จานวน ๑๖ คน
ซึ่งคณะกรรมการประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้ตรวจสอบแล้ วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ ค รบถ้ว น และ

๘
ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
และเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จานวน
๕ คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จานวน ๑ คน และระดับปริญญาตรี จานวน ๑๖ คน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๐
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
๔.๑.๒ พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
อาจารย์ ดร.เสาวณีย์ ชูจิต อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิช า
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ชี้แจงรายละเอียดว่า ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดย นายสิทธิเชนทร์ พราหมณ์ชู แทน นายกุมรินทร์
ไพบูลย์ ซึ่งลาออก เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และได้รับความ
เห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน. พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติ ที่ประชุม อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๑๐.๑.๑ แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) ดังนี้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
ลาดับ
เดิม
ใหม่
๑. ว่าที่ร้อยตรีปัญญา คามีศักดิ์
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา คามีศักดิ์
๒. นางสาวเสาวณีย์ ชูจิต
นางสาวเสาวณีย์ ชูจิต
๓. นางสาวสุพัตรา จันทร์ศิริโพธา
นางสาวสุพัตรา จันทร์ศิริโพธา
๔. นางสาวณิชากร ปทุมรังสรรค์
นางสาวณิชากร ปทุมรังสรรค์
๕. นายกุมรินทร์ ไพบูลย์
นายสิทธิเชนทร์ พราหมณ์ชู
๔.๑.๓ พิ จ ารณาการเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รนิ เ ทศศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
อาจารย์ ดร.ราชศั กดิ์ สุ ว รรณนัจ ศิริ รองผู้ อานวยการส านั กส่ งเสริ มวิ ชาการและ
งานทะเบียน ชี้แจงรายละเอียดว่า สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสู ตร

๙
นิเทศศาสตรบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ จาก
จานวน ๕ คน เป็น ๖ คน โดยเพิ่ม นายภคมินทร์ เศวตพัฒนโยธิน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่
๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม)
มติ ที่ประชุม อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๑๐.๑.๑ แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับ ปริญญาตรีศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) ดังนี้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
ลาดับ
เดิม
ใหม่
๑. นางสุนีย์ หนูสง
นางสุนีย์ หนูสง
๒. นายอรรณพ แสงภู
นายอรรณพ แสงภู
๓. นางสาววนิดา ตรีสวัสดิ์
นางสาววนิดา ตรีสวัสดิ์
๔. นางสาวสุนิสา โพธิ์พรม
นางสาวสุนิสา โพธิ์พรม
๕. นางสาวสัจจา ไกรศรรัตน์
นางสาวสัจจา ไกรศรรัตน์
๖.
นายภคมินทร์ เศวตพัฒนโยธิน
๔.๑.๔ พิจารณาการเพิ่มอาจารย์ประจาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
อาจารย์ ดร.นาวิน คงรักษา หลั กสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิช าการบริห าร
การศึกษา ( หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) มีอาจารย์ประจาหลักสูตร ๓ คน ทาให้รับนักศึกษาได้น้อย ซึ่งที่
ผ่านมามีผู้สมัครเรียนจานวนมาก จึงขอเพิ่มอาจารย์ประจาหลักสูตรที่เป็นอาจารย์ประจาและคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิช าของหลักสูตรที่เปิดสอน จานวน ๔ คน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม)
มติ ที่ประชุม อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๑๐.๑.๑ แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการเพิ่มอาจารย์ประจาหลักสูตรครุศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ดังนี้

๑๐
อาจารย์ประจาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
ลาดับ
เดิม
ใหม่
๑. นายพรศักดิ์ สุจริตรักษ์
นายพรศักดิ์ สุจริตรักษ์
๒. นายชวน ภารังกูล
นายชวน ภารังกูล
๓. นางสาวพัชราวลัย สังข์ศรี
นางสาวพัชราวลัย สังข์ศรี
๔.
นางสาวจรินทร์ งามแม้น
๕.
นายเกรียงวุธ นีละคุปต์
๖.
นายกาธร ไพจิตต์
๗.
นายเสรี เพิ่มชาติ
๔.๑.๕ พิจารณาการปรับแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
อาจารย์ ดร.นาวิน คงรักษา ชี้แจงรายละเอียดว่า หลั กสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ขอปรับแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต เนื่องจากที่ผ่านมา
มีผู้สมัครเรียนจานวนมาก จากฐานข้อมูลปีที่ผ่านมา จึงขอปรับแผนการรับนักศึกษาจากเดิม จานวน ๒๒ คน
เป็น จานวน ๕๐ คน และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จึง
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติ ที่ประชุม อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการปรับแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จากแผนการรับนักศึกษา
จานวน ๒๒ คน เป็น จานวน ๕๐ คน
๔.๑.๖ พิจารณาแผนการปรั บพื้นฐานด้ านวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ ส าหรั บนั กศึกษา
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อาจารย์จันทิมา ดรจันทร์ใต้ ชี้แจงรายละเอียดว่า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขผู้สมัครในกลุ่มที่ ๒ ตามเกณฑ์การพิจารณา
คุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเท่า ตามกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐาน ในการบริหาร
และจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. ๒๕๔๙ คือ จบการศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ทั่วไป และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายช่างอุตสาหกรรม ซึ่งกาหนด
ไว้ให้มีการเรียนปรับพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพิม่ เติมให้ครบตามที่กาหนดไว้ ดังนั้น สาขาวิชา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จึงขอเสนอแผนการปรับพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สาหรับ
นักศึกษาดังกล่าว โดยให้เรียนเพิ่มพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้ครบ ๒๒ หน่วยกิต
และจะต้องมีหลักฐานแสดงผลการปรับพื้นฐานหลังจากจบการศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์กฎกระทรวง

๑๑
กาหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
พ.ศ.๒๕๔๙ โดยได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากสภาวิ ช าการในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่ อ วั น ที่ ๘
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม)
มติ ที่ประชุม อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ เห็นชอบแผนการปรับพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สาหรับนักศึกษา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากอธิการบดี
๕.๑.๑ พิจารณารายงานผลการดาเนินงานจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการเงิน ๒๕๖๒ และพิจารณา ร่าง งบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทรศิริพงษ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ปีการเงิน ๒๕๖๒
(๑ ตุล าคม พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๓๐ กั น ยายน พ.ศ. ๒๕๖๒) มหาวิ ท ยาลั ย ด าเนิ นโครงการจัด หารายได้ แ ละ
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จานวน ๓ โครงการ ได้แก่ โครงการบริการ
สถานที่และครุภัณฑ์ โครงการสระว่ายน้าราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และโครงการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ธุรกิจ จอมพล โดยมีผลการดาเนินงานทางบัญชีของแต่ละโครงการ ในปีการเงิน ๒๕๖๒ ดังนี้
๑) โครงการบริการสถานที่และครุภัณฑ์ มีกาไรสุทธิ ๑,๖๕๐,๖๓๐.๖๖ บาท
๒) โครงการสระว่ า ยน้ าราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง ขาดทุ น สุ ท ธิ ๑๖,๗๑๖.๙๗ บาท
(เนื่องจากโรงเรียนที่เคยมาใช้บริการมีสระว่ายน้าเป็น ของตนเอง นักศึกษาลงทะเบียนเรีย นวิชาว่ายน้าน้อยลง
นโยบายลดค่าสมาชิกให้แก่ผู้สูงอายุ และมีการซ่อมบารุงอุปกรณ์รักษาคุณภาพน้า)
๓) โครงการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ จอมพล มีกาไรสุทธิ ๔๔๕,๔๒๕.๘๘ บาท
รวม ๓ โครงการ ปีการเงิน ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมีเงินกาไรสุทธิจากโครงการจัดหารายได้และผลประโยชน์ฯ
จานวน ๒,๐๙๖,๐๕๖.๕๔ บาท และนาส่งเป็นรายได้มหาวิทยาลัยตามข้อ ๒๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙
รวมเป็นเงิน ๑,๕๔๓,๒๑๗.๔๗ บาท (มาจากร้อยละ ๘๐ ของกาไรสุทธิโครงการบริการสถานที่และครุภัณฑ์
และร้อยละ ๕๐ ของกาไรสุทธิโครงการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ จอมพล) โดยวงเงินส่วนที่ไม่ได้นาส่ง
มหาวิทยาลัยจะใช้เป็นทุนดาเนินงานต่อเนื่อง ในปีการเงิน ๒๕๖๓ (โครงการบริการสถานที่และครุภัณฑ์ จานวน
๓๓๐,๑๒๖.๑๓ บาท และโครงการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ จอมพล จานวน ๒๒๒,๗๑๒.๙๔ บาท)
การนี้ มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการจัดหารายได้ฯ เสนอขออนุมัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีการเงิน ๒๕๖๓ เพื่อจ่ายตามข้อ ๑๙ ของข้อบังคับฯ จานวน ๑,๒๓๔,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นจานวนเงิน
ที่ไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของรายรับจริง (๑,๕๔๓,๒๑๗.๔๗ บาท) สอดรับกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง ว่าด้วยการบริหารการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยขออนุมัติเงินส่วนที่เหลือจานวน ๓๐๙,๒๑๗.๔๗ บาท
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี “เงินลงทุน ปรับปรุง พัฒนา โครงการจัดหารายได้ฯ”

๑๒
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบรายงานผลการดาเนินงานจัดหารายได้และ
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการเงิน ๒๕๖๒ และอนุมัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการจัดหารายได้และผลประโยชน์
ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)

กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อคิดเห็นและเสนอแนะ ดังนี้
๑) โครงการศูนย์ ฝึ กประสบการณ์ วิ ชาชี พธุรกิ จ จอมพล ควรมีก ารปรั บ ปรุง ภู มิ ทัศ น์ ใ ห้
สวยงาม เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในพื้นที่ โดยประชาสัมพันธ์ควบคู่กันไป มีการเปิดจองทางอินเตอร์เนต
และพยายามทาให้เป็นสถานที่จัดฝึกอบรมและสัมมนา โดยอาจพิจารณาให้สิทธิพิเศษสาหรับข้าราชการ
๒) โครงการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ จอมพล อาจติดปัญหาเรื่องการบริหารจัดการ
ไม่คล่องตัว จึงควรมีการพิจารณาให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย หรือผู้จัด การมืออาชีพ เข้ามา
บริหารจัดการ
๓) มหาวิ ท ยาลั ย มี เ นื้ อ ที่ จ านวนมาก อาจปลู ก พื ช ชี ว ภาพเพื่ อสร้ า งรายได้ เช่ น ตะไคร้
ขมิ้นชัน ซึ่งเป็นพืชราคาดี
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๑) และ (๑๗) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๑๙ และข้อ ๒๔ แห่ งข้ อบังคั บมหาวิทยาลั ยราชภัฏ หมู่บ้า น
จอมบึง ว่าด้วยการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ สภามหาวิทยาลัย
มีมติเห็นชอบรายงานผลการดาเนินงานจัดหารายได้และผลประโยชน์ จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ปีการเงิน ๒๕๖๒ และอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๖๓
๕.๑.๒ พิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง การรับสมัค ร
นักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
อาจารย์วัฒนพงษ์ อ่อนนุ่ม รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ชี้แจงรายละเอียดว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาแก่
นักศึกษาพิการที่มีความสามารถในการเรียนรู้ให้ได้รับสิทธิทางการศึกษาเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป เพื่อให้โอกาส
การเข้ า ศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ส าหรั บ คนพิ ก าร อาศั ย อ านาจตามความในข้ อ ๖ (๒) แห่ ง ระเบี ย บ
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ หมู่บ้ านจอมบึ ง ว่าด้ว ย แนวทางการส่ งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรั บ
นั กศึ กษาพิจ ารณา พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการฝ่ า ยจัด การศึก ษาส าหรับนั กศึ กษาพิการ จึง จัด ทา ร่า ง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง การรั บสมัครนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนทางการศึกษาสาหรับคนพิการ
ในระดับอุดมศึกษาจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

๑๓
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง การรับ
สมัครนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
๕.๑.๓ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข เลขานุการ ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามความในข้อ ๘ วรรคสอง
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การสรรหาผู้อานวยการสถาบันและสานัก พ.ศ. ๒๕๕๘
กาหนดให้ “วาระการดารงตาแหน่งและการพ้นจากตาแหน่งให้เป็นไปตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยอนุโ ลม” ซึ่งมาตรา ๓๘ แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ กาหนดให้ “คณบดีมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับแต่งตั้ งใหม่อีกได้ แต่จะ
ดารงตาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้”
สภามหาวิทยาลั ย ได้มีคาสั่ ง ๐๒/๒๕๕๙ แต่งตั้งผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร. ชฎาพร
โพคัย สวรรค์ ให้ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการสถาบัน วิจัยและพัฒ นา ลงวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ตั้งแต่วัน ที่ ๒ กุมภาพัน ธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป จึงจะครบวาระการดารงตาแหน่งในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๖๓ อาศัย อานาจตามความในข้อ ๕ แห่ งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง ว่าด้ว ย
การสรรหาผู้ อ านวยการสถาบั น และส านั ก พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ ก าหนด “การแต่ งตั้ งคณะกรรมการสรรหา
ผู้อานวยการสถาบันและสานักให้ดาเนินการภายในระยะเวลาเก้าสิบวัน ก่อนที่หัวหน้าส่วนราชการจะครบวาระ
หรือหลังจากหัวหน้าส่วนราชการพ้นจากตาแหน่งภายในหกสิบวัน แล้วแต่กรณี” จึงนาเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามองค์ประกอบ ดังนี้
๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เป็นประธาน
๒) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นรองประธาน
๓) ผู้แทนคณบดีซึ่งคัดเลือกกันเอง จานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
๔) ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา ซึ่งคัดเลือกกันเองจานวน
หนึ่งคน เป็นกรรมการ
๕) ผู้แทนกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ซึ่งคัดเลือกกันเอง จานวนหนึ่งคน เป็น
กรรมการ
ให้ผู้อานวยการกองกลาง เป็นเลขานุการ และให้มีผู้ช่วยเลขานุการ จานวนหนึ่งคน
โดยคาแนะนาของเลขานุการ
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การสรรหาผู้อานวยการสถาบันและ
สานัก พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ดังนี้
๑) ดร.คมศร วงษ์รักษา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธาน
๒) อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย รองประธาน
๓) นางสุนันท์ อุ่นตา
ผู้อานวยการกองกลาง
เลขานุการ

๑๔

สาหรับกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา องค์ประกอบผู้แทนคณบดี ผู้แทน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา และผู้แทนจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ ให้มหาวิทยาลัย
ดาเนิน การให้ แต่ล ะองค์ป ระกอบดาเนิ นคัดเลื อกกันเองตามข้อบังคับ เมื่อได้รายชื่อ ผู้ แทนคณบดี ผู้ แทน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา และผู้แทนจากสภาคณาจารย์และข้าราชการเรียบร้อยแล้ว
ให้เลขานุการดาเนินการจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเสนอนายก
สภามหาวิทยาลัยลงนามเพื่อดาเนินการต่อไป
๕.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
๕.๒.๑ พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย (สายวิ ช าการ) ให้ ด ารงต าแหน่ ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้ านจอมบึง ได้ดาเนินการเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลั ย (สายวิชาการ)
ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน ๒ ราย คือ นายสุเมธ ลิปิโรจนพงศ์ และนายอนุชา บุญเกิด ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ ตุลาคม
พ.ศ.๒๕๖๒ และสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงขอเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๙) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลั ยมีมติ อนุมัติให้แต่งตั้ง พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิช าการ) ดารง
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน ๒ ราย ดังนี้
๑) นายสุเมธ ลิปิโรจนพงศ์ ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒) นายอนุ ช า บุ ญ เกิ ด ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ สาขาวิ ช าเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๕.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการกาหนดเงินเดือนเริ่มต้น
๕.๓.๑ พิจารณากาหนดเงินเดือนเริ่มต้นของผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย แก้วศิริรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมีคาสั่งที่ ๓๙/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดเงินเดือนเริ่มต้น ลงวันที่ ๒๙
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อกาหนดเงินเดือนเริ่มต้นของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย แก้วศิริรัตน์ ผู้อานวยการ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ ซึ่งเป็นผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ซึง่ เกษียณอายุราชการในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๕
บั ด นี้ ค ณะกรรมการก าหนดเงิ น เดื อ นเริ่ ม ต้ น ได้ ด าเนิ น การเสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว
จึงนาเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยเงินเดือนของผู้ดารงตาแหน่ง
บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ สภามหาวิทยาลัยมีมติ อนุมัติอัตรา
เงินเดือนเริ่มต้นของผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย แก้วศิริรัตน์ ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จานวน ๒๔,๐๐๐ บาท ต่อเดือน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๖.๑ รายงานทางการเงิน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ (รอบ ๑๒ เดือน) ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ (๑ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทรศิริพงษ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมีวงเงินเพื่อการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ า ยตามแผนปฏิ บั ติ ก าร สามส่ ว น คื อ ส่ ว นแรก มหาวิ ท ยาลั ย ได้ รั บ งบประมาณแผ่ น ดิ น จ านวน
๓๒๐,๑๘๗,๑๙๕.๙๓ บาท (งบประมาณประจาปี ๓๑๒,๙๑๗,๖๐๐.๐๐ บาท และได้รับงบประมาณเพิ่มเติม
๗,๒๖๙,๗๐๑.๙๒ บาท) เป็น งบบุคลากร รายการเงินเลื่ อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิ ข้าราชการ(เพิ่มเติม)
จานวน ๓,๒๒๑,๕๔๖.๙๒ บาท และงบอุดหนุน แผนงานบุคลากรภาครัฐ(เพิ่มเติม) จานวน ๔,๐๔๘,๐๕๕ บาท
และมีการตัดเศษจานวน ๕.๙๙ บาท จากกระบวนการโอนข้อมูลงบประมาณไปยังกระทรวงใหม่ (กระทรวง
ศธ. เป็นกระทรวง อว.) ส่วนที่สอง เงินนอกงบประมาณหรือเงินรายได้ (ปกติ) จานวน ๗๔,๓๕๓,๗๐๐.๐๐
บาท ส่วนที่สาม เงินนอกงบประมาณหรือเงินรายได้ (พิเศษ) จานวน ๒๒,๑๙๗,๗๐๐.๐๐ บาท โดยส่วนที่
สองและส่วนที่สาม คานวณจากร้อยละ ๘๐ ของเงินประมาณการรายรับ รวมสามส่วน มหาวิทยาลัยมีวงเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จานวน ๔๑๖,๗๓๘,๕๙๕.๙๓ บาท (รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยให้เสนอแนะว่าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยต้องดาเนินการเรื่อง
เบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กาหนด
ที่ประชุมรับทราบ
๖.๒ รายงานผลการดาเนินงานโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยครู
กวางซี ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
อาจารย์ ดร.ประไพร จัน ทะบัณฑิต รายงานผลการดาเนิน โครงการนั กศึกษาแลกเปลี่ยน
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยครูกวางซี ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ว่า มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเป็นไป
ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ และหลังจากที่นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนได้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ สามารถนา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้สูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ และสามารถไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ สามารถนา
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศไทยไปเผยแพร่และสอนให้ผู้อื่น ได้ พร้อมทั้งมีทักษะเพิ่มมากขึ้ น
ในด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทย (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมและสื่อวีดีทัศน์)

๑๖
ดร.คมศร วงษ์รักษา ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรมีการสอบถามนักศึกษาว่า เมื่อสิ้นสุดโครงการแล้ว
มหาวิทยาลัยสามารถตอบสนองความคาดหวัง/ความต้องการของนักศึกษาได้มากน้อยเพียงใด และควรมี
การติดต่อ สัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักศึกษาสามารถแนะนานักศึกษารุ่นน้องต่อไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โสภณ พวงสุวรรณ เสนอว่า ควรให้นักศึกษาภาษาจีนได้ถ่ายทอด
ประสบการณ์ที่มาอยู่ประเทศไทย และฝากผู้บริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาปรับปรุงห้องเรียนให้เหมาะสม
สาหรับการจัดการศึกษาระดับนานาชาติ
ที่ประชุมรับทราบ
๖.๓ พิจารณาระบบภาระงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ระบบการทางานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมีทั้งการทางานตามหน้าที่และการทางานตามโครงการ ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้ง
งาน/ฟั งก์ ชั่ นของบุ คคล หรื อของหน่ วยงานหนึ่ ง ๆ และงาน/ฟั งก์ ชั่ น ของมหาวิ ทยาลั ยในภาพรวม (Cross
Functional) ที่ต้องอาศัยบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ มาร่วมกันทา (Cross Functional Team) ซึ่งในปัจจุบัน
และในอนาคตการทางานในลักษณะที่ ๒ นี้ จะมีมากขึ้น เช่น การทางานตามโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการทางานโดยเฉพาะในลักษณะที่ ๒ เห็นควรมีการพิจารณาทบทวนระบบภาระงาน
ของมหาวิทยาลัยให้สามารถรองรับการทางานทั้ง ๒ ลักษณะนี้ได้ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอความคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนาไปปรับปรุงระบบภาระงานให้เหมาะสมต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุมแยกชุด)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ ดังนี้
๑) มหาวิ ท ยาลั ย ควรแต่ ง ตั้ ง คณะท างานเพื่ อ พิ จ ารณาเรื่ อ งภาระงานของอาจารย์
เนื่องจากเรื่องภาระงานของอาจารย์เป็นเรื่องสาคัญ มีผลกระทบต่อบุคคล
๒) การก าหนดภาระงานอาจารย์ ควรมี สิ่ ง ที่ เ ป็ น นโยบายส าคั ญ เช่ น เรื่ อ ง Active
Learning PLC เรื่องของระบบดูแลนักศึกษา และต้องดาเนินการให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาคม
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๒ เป็นวันเสาร์ที่ ๑๔
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ในเมืองราชบุรี ตาบลดอนตะโก อาเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๗ น.
นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค์

ผู้บันทึกและผู้พิมพ์
ผู้บันทึกและผู้พิมพ์
ผู้บันทึกและตรวจรายงาน
ผู้ตรวจทานรายงาน

