๑
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น ๓ อาคารอานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รายนามผู้เข้าประชุม
๑. นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
๔. ดร.กาพล วันทา
๕. ดร.คมศร วงษ์รักษา
๖. ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์
๗. นายประพันธ์ มนทการติวงศ์
๘. นายเรืองชัย เนตรปฐมพร
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์
๑๑. อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น
๑๒. อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง
๑๓. อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์
๑๔. อาจารย์ ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก
๑๕. อาจารย์ ดร.นาวิน คงรักษา
๑๖. อาจารย์ ดร.บุรินทร์ นรินทร์
๑๗. อาจารย์ ดร.สุดจิต หมั่นตะคุ
๑๘. อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข
๑๙. นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์
๒๐. นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
๒๑. นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง

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

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทองประวิตร จาปาเงิน

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

ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

๒
๒. พันตารวจโทพัสกร ดวงดาว
๓. นางเบญจวรรณ ยินดียม
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย มีชาญ
๕. นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี

๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีวสันต์ นาคเสนีย์
๘. อาจารย์ ดร.สาราญ สุขแสวง
๙. นายพูนชัย คทาวัชรกุล
๑๐. นางรพีพรรณ คทาวัชรกุล
๑๑. อาจารย์จินตนา กล้ายประยงค์

กรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
ผลงานของมหาวิทยาลัย
กรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
ผลงานของมหาวิทยาลัย
กรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
ผลงานของมหาวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย
รองอธิการบดี
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษา
และการแพทย์แผนไทย
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
ผู้อานวยการกองกลาง
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์

ก่อนที่จะเข้าสู่ ร ะเบี ย บวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ ที่ประชุมทราบ ได้มีการมอบเกียรติบัตรและรางวัล
ให้กับนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยเรียนเชิญนายกสภา
มหาวิทยาลัยเป็นผู้มอบเกียรติบัตร สาหรับผลงานเรื่อง “เครื่องปอกใยมะพร้าวแห้ง ” ที่ได้ผ่านการนาเสนอ
เอกสารเชิงแนวคิดในระดับที่มีคุณภาพในกิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจาปี ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒๗ – ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จัดโดยสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ววช.
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากประธาน
๑ การสารวจสถานการณ์เด็กและสตรี วMICS) ได้เข้าร่วมประชุมกับ UNICEF ทาให้ทราบ
ผลการสารวจสถานการณ์เด็กและสตรีของประเทศไทย และแยกเป็นรายจังหวัด จึงได้นาตัวเลขของจังหวัด
ราชบุรีในประเด็นที่เป็นปัญหา โดยนาเสนอตัวเลขเปรียบเทียบกับตัวเลขของประเทศมาแจ้งให้ทราบ ในฐานะ
ที่มหาวิทยาลัยเป็นภูมิปัญญาของจังหวัด ดังนี้

๓
ประเด็น

ไทย

ราชบุรี

ได้นมแม่ ๑ ชั่วโมงหลังคลอด

๔๐

๑๕

คาอธิบายเพิ่มเติม

เป็นการสร้างความผูกพัน (Bonding) ระหว่าง
แม่กับลูก
กินนมแม่อย่างเดียว ๖ เดือน
๒๓
๙
อ้วน
๘
๑๑
ป่วยใน ๒ สัปดาห์
๑.๔
๓ เป็นตัวเลขแสดงสุขภาพของเด็กเล็ก
เข้าเรียนปฐมวัย
๘๕
๗๖
ใช้สื่อ (Electronics)
๕๑
๔๕ แม้จะต่ากว่าระดับประเทศ แต่ก็เป็นตัวเลขที่สูง
อบรมด้วยวิธีรุนแรง
๗๕
๘๑ เช่น การเฆี่ยนตี
อัตราการเข้าเรียนมัธยม
๘๑
๗๔
๒ ส านั กงานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษามี ห นั ง สื อ แจ้ง ให้ ส ภามหาวิท ยาลั ย กากั บ ดู แ ล
หลักสูตรปริญญาเอกใน ๖ ข้อ ดังนี้
ว๑ การจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกต้องคานึงถึงความจาเป็นและความพร้อมในการเปิด
หลั กสู ตร ในการสร้ างองค์ความรู้ ใหม่ที่เป็ นฐานทางปัญญาในการพัฒ นาประเทศ และหรือสอดคล้ องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้ง มีระบบการคัดเลือกผู้เรียนที่มีศักยภาพในการสร้างองค์ความรู้ใหม่
ว๒ ทิศทางของการจัดการเรียนการสอนต้องสอดคล้องตามปรัชญา พันธกิจ วัตถุประสงค์
ของสถาบัน ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรและปริญญาที่ได้รับ สาหรับสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางควรมุ่งเน้น
การจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับจุดเน้นและบริบทของสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ นอกจากนี้ ควรพิจารณาทบทวน
การกาหนดกลุ่มสถาบันให้ตรงตามบริบทและศักยภาพของแต่ละสถาบัน
ว๓ การควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกจาเป็นต้องมีกลไกในการควบคุม
คุณภาพมาตรฐานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ให้มีฐานการวิจัยที่เข้มแข็ง
เพื่อขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาไปสู่ระดับนานาชาติ
ว๔ ผลงานดุษฎีนิพนธ์ต้องอยู่บนมาตรฐานของคุณภาพงานวิจัยที่ประกอบด้วย ความรู้และ
ความลุ่ มลึกในสาขาการวิจั ย การมีทักษะในการกาหนดปัญหาและคาถามการวิจัย รวมทั้ง การออกแบบ
งานวิจัย และดาเนินการวิจัยด้วยตนเอง ตลอดจนการพัฒนางานวิจัยจนสามารถสร้างความรู้ใหม่และเป็นต้น
กาเนิดขององค์ความรู้นั้นได้
ว๕ สภาสถาบันอุดมศึกษาต้องมีธรรมาภิบาลและแสดงความรับผิดชอบกรณีอนุมัติหลักสูตร
ไม่เ ป็ น ไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุด มศึก ษาและเกณฑ์ม าตรฐานอื่น ที่เกี่ ยวข้อง และสถาบั นอุ ดมศึ กษา
จัดการศึกษาที่ไม่มีคุณภาพ
ว๖ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาต้ อ งเผยแพร่ ข้ อ มู ล การจั ด การศึ ก ษาในหลั ก สู ต รอย่ า งรอบด้ า น
ครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันต่อสาธารณะ โดยนักศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นได้ตามความสนใจของตน
กรณีเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ นักศึกษาย่อมได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

๔
๓ การพบปะกับผู้บริหารและคณาจารย์ เมื่อช่วงเช้าได้ไปเยือนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยได้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ๒ ประเด็น คือ ว๑ Active Learning และ ว๒ การทางานรับใช้
ชุมชน และยังได้รับข้อเสนอจากที่ประชุม ดังนี้
ว๑ ค่าใช้จ่ายรายหัวนักศึกษา แม้จะเพิ่มจากร้อยละ ๑.๙ เป็นร้อยละ ๒.๑ แต่เห็นว่ายังไม่
สูงพอ
ว๒ การสอนแบบ Active Learning แต่ภาระงานเท่าเดิม เห็นว่าควรมีการทบทวน
ว๓ มีการจัดการสอนบางวิชาที่เป็นการรับใช้ชุมชนหรือเป็นการบริการชุมชนด้วย แต่ค่าภาระงาน
เท่าเดิม เห็นว่าควรมีการทบทวน
ว๔ ควรมีการพิจารณาสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการเรียนการสอนที่เป็นการรับใช้ชุมชน
จึงขอเสนอให้กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ๒ เรื่อง ดังนี้
ว๑ PLC ควรมีการหารือในประเด็น ต่อไปนี้
- อาจารย์ยังเห็นว่าไม่สามารถสอนแบบ Active Learning ในรายวิชาการศึกษาทั่วไป
- การบรรจุรายวิชาที่เป็นการรับใช้สังคมให้อยู่ใน ๒ ปีหลังให้มากขึ้น โดยมหาวิทยาลัย
ควรให้การสนับสนุน
ว๒ การปรับปรุงเรื่องภาระงานสอนให้มีความละเอียดมากขึ้น โดยไม่ควรพิจารณาจาก
ปริมาณนักศึกษาเท่านั้น ควรพิจารณาเรื่องการสอนด้วย เช่น การสอนที่มีลักษณะ Project-Based Learning
โดยนายกสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ได้ไปศึกษาดูงานที่ Kobe University พบว่า
มหาวิทยาลัย Kobe ใช้น โยบายบันได ๓ ขั้น สาหรับการสนับสนุนผู้ส อนที่จะพานักศึกษาไปทากิจกรรม
นอกสถานที่ ซึ่งเห็นว่าคล่องตัวมาก ได้แก่
(๑) ขั้น ที่ ห นึ่ ง มีลั กษณะเป็ นกิ จกรรม ยัง ไม่ เป็ นโครงการหรือ อาจเรีย กง่ าย ๆ ว่ า เป็ น
กระดาษแผ่นเดียว มหาวิทยาลัยสนับสนุนค่าใช้จ่ายขั้นพื้นฐานเป็นหลักร้อยหรือหลักพันบาท เช่น อาหาร เครื่องดื่ม
(๒) ขั้นที่สอง มีลักษณะเป็นโครงการขนาดเล็ก (Small Project มหาวิทยาลัยสนับสนุน
มากขึ้น อาจเป็นหลักพันหรือหลักหมื่นบาท
(๓) ขั้นที่สาม มีลักษณะเป็นโครงการขนาดใหญ่ (Big Project มหาวิทยาลัยอาจสนับสนุน
ในวงเงินที่สูงขึ้น
อธิก ารบดีให้ข้อมูล เพิ่ม เติม ว่า เรื่อ งกิจ กรรมรับ ใช้ ชุม ชนจะชัดเจนยิ่ง ขึ้นในปีง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ เนื่องจากมหาวิทยาลัยโดยสาขาวิชาต่าง ๆ จะต้องมีการดาเนินโครงการในลักษณะพันธกิจสัมพันธ์
เพื่อบริการหรือรับใช้ชุมชน โดยจะมีการปรับปรุงเรื่องภาระงานด้วย
นายกสภามหาวิทยาลัย ได้กล่าวสรุปในตอนท้ายของเรื่องนี้ว่า มหาวิทยาลัยควรสื่อสารแนวปฏิบัติ
ต่าง ๆ ในเรื่องการทางานรับใช้ชุมชนให้เข้าใจร่วมกันเพื่อลด Communication Gap ในมหาวิทยาลัย และควร
ให้นักศึกษาทางานในลักษณะโครงการมากกว่ากิจกรรม

๕
๔ ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาเชิ ญ นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ร่ ว มประชุ ม กั บ
องคมนตรี ในการน้อมนาพระราโชบายด้านการศึกษา ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถ่ายทอดสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอมอบให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมแทน เนื่องจากติดภารกิจ
ที่ได้กาหนดไว้แล้ว
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๒ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากอธิการบดี
๑ ขอขอบพระคุ ณ นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย และกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ที่ ม าร่ ว มพิ ธี
พระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙
ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สาหรับในปี
พ.ศ. ๒๕๖๑ จะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรอีกครั้ง ในช่วงประมาณเดือนสิงหาคม และในวันที่ ๓๐ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ พลอากาศโท ภักดี แสงชูโต จะมาพบอธิการบดีเพื่อวางแผนงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรใน
เดือนสิงหาคม ซึ่งจะเป็นบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐
๒ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ได้ลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่ วมมือ วMOU) กับ สถานศึกษาในจังหวัดราชบุรี ในการสร้างเครือข่ายวิช าการเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันอุดมศึกษาจะเป็นพี่เลี้ยงในโครงการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ เพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาการ ด้านทักษะชีวิต และด้านคุณธรรมจริยธรรม
ในการนี้จะมีคณะของมหาวิทยาลัย ๓ คณะที่จะรับผิดชอบในการดาเนินการ คือ
ว๑ คณะครุ ศาสตร์ รั บ ผิ ดชอบ ๕ โรงเรียน ในการพัฒ นาทั กษะชีวิต พัฒ นาคุณธรรม
จริยธรรม โดยใช้เครื่องมือ ๓ แบบ คือ PLC จิตอาสา และ Active Learning
ว๒ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ รั บ ผิ ด ชอบ ๕ โรงเรี ย น ด าเนิ น การพั ฒ นา
นวัตกรรม ๒ เรื่อง คือ นวัตกรรมว่าด้วยการอ่านออกเขียนได้ และนวัตกรรมว่าด้วยการเขียนคล่อง
ว๓ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะรับผิดชอบโรงเรียนเดิมที่ได้ดาเนินการมาแล้วและ
ที่เพิ่มเติม รวมทัง้ หมด ๑๑ โรงเรียน โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะไปพัฒนาต่อยอดจากเรื่อง STEM
Education คือ การสอนแบบ Active Learning ในวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ซึ่ ง โครงการมหาวิ ท ยาลั ย พี่ เ ลี้ ย งนี้ จะเป็ น องค์ ป ระกอบหนึ่ ง ของรู ป แบบการพั ฒ นาครู ที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเสนอกระทรวงศึกษาธิการในการที่จะปรับรูปแบบการพัฒนาครู
๓ มหาวิทยาลัยได้รับการประสานจากธนาคารออมสิน สานักงานใหญ่ เชิญมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึงเพื่อร่วมกันทาโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน ซึ่งเป็นโครงการที่จะมุ่งเน้นการพัฒนาคนจน
ที่ไปลงทะเบีย นบัต รสวัส ดิก ารแห่งรัฐ โดยจะให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึงพัฒ นา ๓ เรื่อง คือ
ว๑ พัฒนาทักษะอาชีพ ว๒ พัฒนาให้เข้าใจศาสตร์พระราโชบาย และเรื่องทางการเงิน ว๓ พัฒนาเรื่อง Digital

๖
Literacy วทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยแบ่ง สัดส่ว นการพัฒ นาออกเป็น ทักษะอาชีพ
๗๐ เปอร์เซ็นต์ พัฒนาให้เขาเข้าใจศาสตร์พระราโชบาย และเรื่องทางการเงิน ๒๐ เปอร์เซ็นต์ เรื่อง Digital
Literacy ๑๐ เปอร์เซ็นต์ กลุ่มเป้าหมายปีละ ๑,๐๐๐ คน โดยให้ทาหลักสูตร ๑-๒ วัน และมีการติดตาม
(Follow up) เพื่อให้ผู้เข้ารั บการอบรมสามารถที่จะนาความรู้ไปประกอบอาชีพ และมีรายได้เพิ่มขึ้นได้
โครงการนี้จะดาเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คาดว่าในช่วงเดือนเมษายน ทางธนาคารจะมาลงนามความ
ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัย โครงการนี้จะไปสอดรับกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเรื่องการพัฒนาผู้ที่อยู่วัย
แรงงานให้มีอาชีพ
๔ ตามที่ได้มีการออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้
มีก ารยกเลิ กกฎกระทรวงว่า ด้ว ย ระบบ หลั กเกณฑ์ และวิ ธีก ารประกัน คุณ ภาพการศึก ษา พ.ศ. ๒๕๕๓
และที่ประชุมอธิการบดีได้แต่งตั้งคณะทางานกาหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ และอธิการบดีมหาวิทยาลัย ราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึงได้เป็นคณะทางานชุดดังกล่ าว คณะทางานได้
ดาเนินการกาหนดตัวบ่งชี้ โดยให้คง ๕ องค์ประกอบเดิมของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไว้ก่อน
เนื่องจากมีความเชื่อมโยงกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ และให้เพิ่ม ๑ องค์ประกอบ คือ มหาวิทยาลัย
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยนา ๔ ยุทธศาสตร์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เรื่องการพัฒ นาท้องถิ่น การผลิต
พัฒ นาครูแ ละ การพัฒ นาครู การยกระดับ คุณ ภาพการศึก ษาและพัฒ นาระบบบริห ารจัด การให้ เ ป็น
องค์ประกอบที่ ๖ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง ๓๘ แห่งจะใช้ร่วมกัน เพื่อให้เกิดพลังขับเคลื่อนในการทาตาม
พระราโชบายให้เกิดผลระดับประเทศ ซึ่งเรื่องนี้จะนาเสนอที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง ๓๘
แห่งในวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลังจากได้รับความเห็นชอบแล้ว จะจัดทาคู่มือประกันคุณภาพและ
อบรมผู้ที่เกี่ย วข้องกับ การประกัน คุณภาพของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้งหมดนี้จะทาให้การขับเคลื่อน
พระราโชบายทั้ง ๔ ยุทธศาสตร์มีความเชื่อมโยงกับภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
๕ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ทางมูลนิธิ พลเอกมังกร พรหมโยธี คณะวิทยาการจัดการ
และคณะกรรมการบริหารตลาดนัดอมยิ้ม จะจัดงาน “วิ่งอมยิ้ม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ตลาดชุมชนอมยิ้ม การท่องเที่ยวเชิงกีฬาและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร วัฒนธรรมอาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และสร้างรายได้เพื่อสนับสนุนกองทุนการศึกษา และพัฒนาชุมชน ขอเชิญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์ ให้ข้อมูลว่า การจัดงาน “วิ่งอมยิ้ม” ในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
จะมีภาคีมาร่วมมือจัดงาน ประมาณ ๑๕ ภาคี อาทิเช่น สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย วสกว. เครือข่าย
องค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ วคอบช. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย วคสม. การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คาดว่าจะมีนักวิ่งและผู้ ร่วมงานประมาณ ๑,๕๐๐ คน
การวิ่งแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ Fun Run ๕ กิโลเมตร Mini Marathon ๑๐.๕ กิโลเมตร และ Half
Marathon ๒๑ กิโลเมตร ณ ปัจจุบันมีนักวิ่งที่สมัครทั้ง ๓ ประเภท จานวนประมาณ ๑,๒๒๐ คน เป็นนักวิ่ง
ต่างชาติ ๕ คน การจัดงาน “วิ่งอมยิ้ม” มุ่งที่จะสนองยุทธศาสตร์หลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

๗
คือ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยจะมีการทาวิจัยเพื่อที่จะวัด Impact ที่จะเกิดกับชุมชนด้านเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม และที่สาคัญ คือ การใช้เครื่องมือการจัดการท่องเที่ยวแบบ CBT วCommunity-Based Tourism
การท่องเที่ยวโดยชุมชน เข้าไปในชุมชน งานวิ่งนี้ ไม่ได้บริการอาหารในลักษณะเปิดโรงครัวให้กับนักวิ่ง แต่จะ
มอบคูปองให้กับนักวิ่งเมื่อนักวิ่งเข้าเส้นชัยคนละ ๕๐ บาท เพื่อนาคูปองไปซื้ออาหารและสินค้าจากร้านค้าที่อยู่
ในตลาด งานนี้จะมีอาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลั ย และนักศึกษา ประมาณ ๘๐๐ คน ดูแลผู้มาร่วมงาน
ซึ่งคาดว่าถ้ามีผู้มาร่วมงานจานวน ๑,๕๐๐ คน การดูแลก็จะมีสัดส่วนอัตรา ๑ : ๒ คน คือผู้ดูแล ๑ คน ต่อนักวิ่ง
และผู้ ม าร่ ว มงาน ๒ คน ส าหรั บ ที่ พั ก ในอ าเภอจอมบึ ง ขณะนี้ เ ริ่ ม เต็ ม แล้ ว ขอเชิ ญ ชวนกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยและผู้บริหารสร้างมาประวัติศาสตร์ร่วมกัน การจัดครั้งนี้เป็นการจัดครั้งแรก
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๓ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากกรรมการ
๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ มีเรื่องแจ้ง ดังนี้
ว๑ มูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง จะจัดทอดผ้าป่าสามัคคีในวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีดังกล่าว
นายเรืองชัย เนตรปฐมพร แจ้งเพิ่มเติมว่า ได้เป็นกรรมการมูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง
มาเป็นเวลานานแล้ว และได้รับการแต่งตั้งจากมูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงให้เป็นประธานจัดหารายได้ให้กับ
มูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง ซึ่งมูลนิธิฯ มีเงินอยู่ประมาณสี่ล้านบาท แต่ไม่มีการเคลื่อนไหวมากนัก ที่ผ่านมา
ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชน และคนทั่วไปออกกาลังกายจากการจัดงานวิ่ งเทรล รายได้ที่เหลื อ
ก็นาไปจัดสรรให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นเครือข่ายในการจัดงาน เหลือรายได้อยู่เล็กน้อยที่นาไปสมทบไว้ใน
มูลนิธิฯ มูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงจึงเห็นควรจัดทอดผ้าในวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอเรียนเชิญ
นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้เป็นที่ปรึกษา
ว๒ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดประชุมสัมมนาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากาหนดตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยเชิญประธานคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ง
ทางวิชาการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม มีการบรรยายพิเศษเรื่อง “แนวคิด :
การพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากาหนดตาแหน่งทางวิชาการ” โดยศาสตราจารย์บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
และอภิปรายเรื่อง “แนวทางการพิจารณากาหนดตาแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดย ศาสตราจารย์บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ศาสตราจารย์เทียนฉาย กีระนันทน์ ศาสตราจารย์
ปราณี กุลละวณิชย์ ศาสตราจารย์ปิยะวัติ บุญ – หลง ศาสตราจารย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ

๘
สิ่งที่มหาวิทยาลัยต้องดาเนินการโดยเร็ว คือ
(๑) สารวจชื่อ หรื อ คณะและสาขาวิช า ที่มีห ลักสู ตรจัดการเรียนการสอน ตลอดทั้ง
สาขาวิชาเชี่ยวชาญที่คณาจารย์ได้ตาแหน่งทางวิชาการแล้ว ว่า สอดคล้องกับร่าง ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกาหนด
ขื่อสาขาวิชาสาหรับการเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ และเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกาหนดไปแล้ว
พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือไม่ หากมีความแตกต่างให้มหาวิทยาลัยแจ้ง สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ
โดยเร็ว
(๒) มหาวิทยาลัยต้องจัด ทา ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยตามที่เกณฑ์ใหม่ ซึ่ง ก.พ.อ.
ได้เปิดช่องทางให้มหาวิทยาลัยเขียนเพิ่มเติมในข้อบังคับ รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยสามารถกาหนดได้
เพื่อเอื้อต่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยและประโยชน์ต่อผู้เสนอขอ
(๓) มหาวิทยาลัยต้องจัดทาแผนผังแสดงขั้นตอนและวิธีการ รวมทั้งระยะเวลาในการ
ดาเนินงานในแต่ละขั้นตอน แจ้งให้ทราบทั่วกันในมหาวิทยาลัย
(๔) ในเวลาช่วงดังกล่าวอาจจะมีข้อมูลข่าวสารทางโซเซียล มีเดีย ทางหนังสือพิมพ์ และ
อื่นๆ ดังนั้นมหาวิทยาลัยต้องจัดทาเอกสารฉบับพิเศษเกี่ยวกับเรื่องการขอกาหนดตาแหน่งฯ และความคืบหน้า
การดาเนินการของมหาวิทยาลัย ให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทราบ เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิด
ความสับสน เพราะจะมีผลต่อความก้าวหน้าในการขอกาหนดตาแหน่งของคณาจารย์ได้
(๕) คณาจารย์ที่ได้รับการประเมินผลผ่านเกณฑ์การขอกาหนดตาแหน่งแล้ว มหาวิทยาลัย
ควรประกาศชื่อในเอกสารดังกล่าวเพื่อยกย่อง และเป็นตัวอย่างที่ดีให้คณาจารย์
วรายละเอียดตามสื่อนาเสนอประกอบการประชุม
นอกเหนือจากนี้ มหาวิทยาลัยควรพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการผู้ท รงคุณวุฒิประเมิน
ผลงานวิชาการให้ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ
ที่ประชุมรับทราบ
๒ นายเรืองชัย เนตรปฐมพร มีเรื่องแจ้ง ดังนี้
ว๑ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยได้จัดพิธีการรับมอบจักรยานจาก Japan
Asian Association and Asian Friendship Society วJAFS) จานวน ๓๕๐ คัน พร้อมอุปกรณ์ การบารุง ซ่อมแซม
ให้กับมูลนิธิพลเอกมังกร พรหมโยธี ซึ่งมีวัตถุประสงค์บริจาคให้กับผู้ด้อยโอกาส ๓ กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
ว๑.๑ กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ขาดแคลนและมีความจาเป็นต้องใช้จักรยานใน
การเดินทางมาเรียนหนังสือและการประกอบสัมมาอาชีพ โดยมอบงานหอพักเป็นผู้รับผิดชอบดูแลดาเนินการ
ว๑.๒ กลุ่มนักเรียน โรงเรียนในอาเภอจอมบึง จานวน ๑๕ โรงเรียน โดยมอบจักรยาน
ให้โรงเรียนละ ๕ คัน

๙
ว๑.๓ กลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ ผู้ เ จ็ บ ป่ ว ยในการบ าบั ด สุ ข ภาพ หรื อ ออกก าลั ง กาย ซึ่ ง แต่ ล ะ
กลุ่มเป้าหมายจะมีการติดตามผลการใช้งาน โดยมอบให้องค์การบริหารส่วนตาบลจอมบึง จานวน ๒๐ คัน และ
เทศบาลตาบลจอมบึง จานวน ๒๐ คัน
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งจักรยานครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณถาวร สินสมุทร เป็นเงิน
จานวน ๑๑๐,๐๐๐ บาท
ก่อนที่จะมีการมอบจักรยาน มหาวิทยาลั ยได้จัดให้ มีการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของ
จักรยาน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์แชล่ม บุญลุ่ม และประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้
มอบหมายให้กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิ ทยาลัยที่เป็นผู้สื่อข่าวไปยังบ้านของนักเรียนที่จะได้รับจักรยาน
เพื่อไปดูส ภาพความเป็ น อยู่ ปรากฏว่ามีความยากจนมาก เช่น ที่พักอาศัยไม่มีห ลั งคา ห้ องพักไม่มีประตู
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจึงได้ให้ความช่วยเหลือ และในวันรับมอบจักรยานนักเรียนที่ได้รับความ
ช่วยเหลือดังกล่าว ได้ออกมาแสดงความรู้สึกกับตัวแทนองค์กรการกุศลชาวญี่ปุ่น
ส าหรั บ จั ก รยานที่ม อบให้ กับ มหาวิทยาลั ย มหาวิทยาลั ย จะไปดาเนิน การจัดสรรให้
นักศึกษา โดยมหาวิทยาลั ย มูล นิธ ิพ ลเอกมัง กร พรหมโยธี และผู้แทนคณะกรรมการส่ งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย คือ คุณเสฏฐนันท์ อังกูรภาสวิชญ์ และคุณสมบูรณ์ วิชัยบุญ จะร่วมกันกาหนดมาตรการในการ
ดูแลรักษาจักรยาน
ว๒ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง จัดประชุมเรื่องงาน
วิ่ง “เขาประทับช้าง เทรล” และได้อนุญาตให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจัดการเดินชมมวลไม้
ในวรรณคดีที่เขาประทับช้าง ในวันอาทิตย์ที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ร่วมเดินชมมวลไม้ ณ เขาประทับช้าง ในวันดังกล่าว
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๔ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากเลขานุการ
ขอหารือที่ประชุม เนื่องจากระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑ พิจารณาผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้รายงานเป็น
คณะกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอก และ ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๔ พิจารณา ร่าง หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชามวยไทย วหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ เนื่องจากคณบดีผู้นาเสนอจะต้องนานักศึกษาไปแข่งขันชกมวย
ณ กรุงเทพมหานคร
มติ ที่ประชุม สภามหาวิท ยาลัย มีม ติใ ห้นาระเบีย บวาระที่ ๔.๑.๔ พิจ ารณา ร่า ง หลัก สูต ร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามวยไทย วหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ พิจารณาก่อน และต่อด้วยระเบียบ

๑๐
วาระที่ ๕.๒.๑ พิจารณาผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยจัดทารายงานการประชุมตามลาดับวาระที่กาหนดไว้เดิม
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวัน
จันทร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประธานขอให้ ที่ ป ระชุ ม ตรวจสอบรายงานการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยไม่มีการแก้ไข
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ รายงานการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐
มติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยมีมติ ให้นารายงานการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
๓.๒ การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุ ว รรณ ประธานคณะกรรมการสรรหาอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัย สืบเนื่องหน้า ๑๗ เรื่องการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าได้ประกาศ
รับสมัครและรับการเสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตั้งแต่วันที่
๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
บัดนี้ ได้สิ้นสุดการรับสมัครและการรับเสนอชื่อ แล้ว คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีได้ประชุม
เมื่อวันพุธที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและผู้ได้รับ
การเสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งอธิการบดี และได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดารง
ตาแหน่งอธิการบดีแล้ว ดังรายชื่อต่อไปนี้
๑) นางสาวกนกวรรณ แสนเมือง
๒) นายกาญจน์ นาลาด
๓) นางเกศินี โสขุมา
๔) นางขวัญปภัสสร จานทอง
๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
๖) นายถาวร เส้งเอียด

๑๑
๗) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ แสงสัมฤทธิ์
๘) นายนิธิดล วงศ์ศิริกุล
๙) ว่าที่ ร้อยเอกวฤษฎิ์ อินทร์มา
ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดารงตาแหน่งอธิการบดี
แสดงข้อมูลรายละเอียด ประวัติ วิสัยทัศน์เกี่ยวกับแนวทางการบริหาร และการพัฒนามหาวิทยาลัย ในวันพุธที่
๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น ๒ อาคารอานวยการ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง
ที่ประชุมรับทราบ
๓.๓ คดีหมายเลขดาที่ บ.๒๖๐/๒๕๕๗
อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัย
มีมติมอบอานาจให้ อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น เป็นผู้ดาเนินคดีปกครองแทนสภามหาวิทยาลัยในคดีหมายเลขคดีดา
ที่ บ.๒๖๐/๒๕๕๗ ณ ศาลปกครองกลาง
ขอแจ้ ง ความคื บ หน้ า เกี่ ย วกั บ ค าสั่ ง ศาลของคดี นี้ ความเป็ น มาของคดี นี้ คื อ เมื่ อ วั น ที่ ๑๓
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธารงธัญวงศ์ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนายก
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีวาระดารงตาแหน่งคราวละ ๓ ปี โดยจะครบวาระในวันที่ ๑๒ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธารงธัญวงศ์ ได้ลาออกจาก
การดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ต่อมาสภามหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และมีคุณจรัส วีสุวรรณ เป็น ๑ ใน ๖ คน ที่เป็นผู้ถูกเสนอ
ชื่อ เป็น นายกสภามหาวิท ยาลัย ต่อ มาวัน ที่ ๘ สิง หาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ สภามหาวิท ยาลัย ก็มีม ติเ ลือ ก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย คุณจรัส วีสุวรรณ ผู้ไม่ได้รับเลือกเป็นนายกสภา
มหาวิทยาลัย จึงได้ฟ้องเป็นคดีนี้ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่างการพิจารณาคดี และระหว่าง
การเสนอของโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ก็ครบกาหนดวาระ ๓ ปี ของ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธารงธัญวงศ์ เมื่อ
วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยจึงได้มีมติในวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ยุติการที่
จะเสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี เพื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง โดยได้ทาหนังสือแจ้งมติดังกล่าวให้สานักงาน
คณะกรรมการการอุด มศึก ษาทราบ ในวัน ที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อ มาเมื่อ วัน ที่ ๑๕ มีน าคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ ศาลปกครองกลางได้มีคาสั่งจาหน่ายคดี เพราะเห็นว่าเหตุแห่งการฟ้องร้องคดีนี้ได้ยุติลงไปแล้ว
หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยได้มีมติเพิกถอนมติที่เสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี เป็นนายกสภา
มหาวิทยาลั ยแล้ว ฉะนั้ นการฟ้องร้ องในคดีที่เกี่ยวกับ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ส นิท ชุนดี จึงไม่มีประโยชน์ใน
การพิจารณาต่อไป ศาลจึงมีคาสั่งจาหน่ายคดี เรื่องนี้เป็นคาสั่งของศาล ก็เป็นสิทธิของคู่ความในการที่จะ
อุทธรณ์ หรือไม่ ภายในกาหนด ๓๐ วัน จึงขอสืบเนื่องเพื่อทราบและเพื่อพิจารณาว่า เห็นควรที่จะอุทธรณ์คดี

๑๒
นี้หรือไม่ ซึ่งทางสานักงานอัยการสูงสุดได้พิจารณาแล้วเห็นว่า คาสั่งศาลปกครองกลางดังกล่าว ชอบด้ว ย
กฎหมายแล้ว จึงไม่สั่งอุทธรณ์
มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ และมีมติเห็นชอบการไม่อุทธรณ์

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วง
๔.๑ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วงจากสภาวิชาการ
๔.๑.๑ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาประจาภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ชี้แจงรายละเอียดว่า ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีนักศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
จานวน ๑ คน ระดับ ปริญญาโท จ านวน ๑ คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จานวน ๔ คน และระดับ
ปริญญาตรี จานวน ๒๑ คน ซึ่งคณะกรรมการประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบแล้วว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่
๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา วรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม
มติ ที่ ป ระชุ ม อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๘ ว๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้ปริญญาและประกาศนียบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก จานวน ๑ คน ระดับปริญญาโท จานวน ๑ คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จานวน ๔ คน และ
ระดับปริญญาตรี จานวน ๒๑ คน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๔.๑.๒ พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ดนตรีศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
อาจารย์จินตนา กล้ายประยงค์ ชี้แจงรายละเอียดว่า สาขาวิชาดนตรีศึกษาขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา วหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย นายวัชระ
แสนเดช แทน นางสาวจินตนา กล้ายประยงค์ และนายธีระวัฒน์ วรรณเลิศ แทนนายวิรัตน์ เจริญผ่อง เพื่อให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
วรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ ว๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๑๐.๑.๑ แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูต รระดับ

๑๓
ปริญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิท ยาลัย มีม ติ เ ห็น ชอบการเปลี่ย นแปลงอาจารย์ป ระจาหลัก สูต ร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา วหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
๔.๑.๓ พิจารณา ร่าง หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมและดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑)
มติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยมีมติ ให้นา ร่าง หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ส่งเสริมและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ วหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
๔.๑.๔ พิจารณา ร่าง หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามวยไทย (หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๖๑)
อาจารย์ ดร.สาราญ สุขแสวง คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
ชี้แจงรายละเอียดว่า เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นนักวิชาการที่มีความสามารถในการวิจัยที่อนุรักษ์ ส่งเสริม
เผยแพร่องค์ความรู้ด้านมวยไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถถ่ายทอดสู่สาธารณชน เชื่อมโยงองค์ความรู้
การบริหารจัดการด้านมวยไทยเพื่อธุรกิจและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัย โดยวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและ
การแพทย์แ ผนไทย จึง ได้พ ัฒ นาหลัก สูต รศิล ปศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิช ามวยไทย วหลัก สูต รใหม่
พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้น หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
และผ่านความเห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑
เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา วรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม
ก่อนที่จะมีการลงมติ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายเกี่ยวกับแนวคิดของคาว่า “มวยไทย” โดยมี
ความห่ว งใยว่าประชาชนทั่ว ไปจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องการชกมวย แต่มหาวิทยาลั ยมีบทบาทในทางวิช าการ
ซึ่งได้รับคาชี้แจงว่าการชกมวย เป็นเพียงมิติหนึ่งของคาว่ามวยไทย แต่หลักสูตรนี้ต้องการสร้างมหาบัณฑิต
ให้ครอบคลุมการเป็นนักวิชาการ มีความสามารถในด้านการบริหารงาน ด้านวิชาการ ด้านงานวิจัย เกี่ยวกับ
มวยไทย และรวมถึงความสามารถในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวกับ
มวยไทย
มติ ที่ ประชุ ม อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๘ ว๓ และ ว๗ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิ ท ยาลั ย มี ม ติ เ ห็น ชอบหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชามวยไทย วหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๔
๔.๒ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วงจากคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
๔.๒.๑ พิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์
การขอเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....
มติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยมีมติให้นา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่ อ ง ก าหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารขอเบิ ก จ่ า ยค่ า ตอบแทนคณะกรรมการผู้ รั บ ผิ ด ชอบการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง และ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. …. ไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
๔.๒.๒ พิจารณา ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การดาเนินการ
ทางวินัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....
อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น ชี้แจงรายละเอียดว่า เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การดาเนินการทางวินัย ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจึงได้จัดทา ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การดาเนินการทาง
วินั ย พ.ศ. .... โดยผ่ านการพิจ ารณาของคณะกรรมการกลั่ นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเพื่อพิจารณา วรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ ว๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การดาเนินการ
ทางวินัย วฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑
วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากอธิการบดี
๕.๑.๑ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีคาสั่ง
ที่ ๐๗/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งสภาวิช าการ สั่ง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และคาสั่งที่ ๒๕/๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการแทนตาแหน่งที่ว่าง สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ตามข้อความใน
ข้อ ๕ แห่ ง ข้อบั งคับ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้า นจอมบึง ว่ าด้ว ย สภาวิช าการ พ.ศ. ๒๕๔๘ “กรรมการ
สภาวิชาการ มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้” บัดนี้ กรรมการชุดดังกล่าว

๑๕
จะหมดวาระการดารงตาแหน่งในวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ ประกอบด้วย
๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เป็นประธาน
๒) ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร ซึ่งคัดเลือกกันเอง
จานวนหนึ่งคน
๓) ผู้แ ทนกรรมการสภามหาวิท ยาลัย จากคณาจารย์ป ระจา ซึ่ง คัด เลือ กกัน เอง
จานวนหนึ่งคน
๔) ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคัดเลือกกันเอง จานวนสองคน
ให้ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี เป็นเลขานุการ
การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่ง ให้ดาเนินการภายในระยะเวลาเก้าสิบวัน
ก่อนที่กรรมการสภาวิชาการจะครบวาระ หรือหลังจากกรรมการสภาวิชาการพ้นจากตาแหน่งภายในสามสิบวัน
แล้วแต่กรณี วรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ ว๑๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้ อ ๘ แห่ งข้ อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏหมู่ บ้ านจอมบึ ง ว่ าด้ วย สภาวิ ชาการ
พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติ พิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิช าการ
ดังนี้
๑ ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน
๒ ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์
ผู ้แ ทนกรรมการสภามหาวิท ยาลัย จากผู้
ดารงตาแหน่งบริหาร
กรรมการ
๓ อาจารย์ ดร.สุดจิต หมั่นตะคุ ผู ้แ ทนกรรมการสภามหาวิท ยาลัย จาก
คณาจารย์ประจา
กรรมการ
๔ ผศ.ดร.โสภณ พวงสุวรรณ
ผู้ แ ทนกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๕ นายประพันธ์ มนทการติวงศ์ ผู้ แ ทนกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๖ นายพูนชัย คทาวัชรกุล
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
เลขานุการ
๗ นางสุพัตรา หมายเกื้อ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเลขานุการ
๘ นางสาวพัชรพรรณ หทัยโชติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเลขานุการ

๑๖
๕.๒ เรื่ องเสนอเพื่อพิจ ารณาจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
๕.๒.๑ พิจารณาผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทองประวิตร จาปาเงิน ประธานคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏ หมู่บ้ านจอมบึง ชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
หมวด ๔ มาตรา ๔๙ ได้กาหนดให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลั ย
แต่งตั้งโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ ตามมาตรา ๕๐ กล่าวคือ
ให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีอานาจหน้าที่ ในการตรวจสอบ
ติด ตาม และประเมิน ประสิท ธิภ าพและประสิท ธิผ ลการใช้ง บประมาณ การจัด การศึก ษาการวิจัย ดัง นี้
ว๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และของอธิการบดี โดยรับฟังความคิดเห็นอย่าง
กว้า งขวางเกี่ย วกับ การปฏิบัติห น้าที่ของมหาวิทยาลัยและอธิก ารบดี ประกอบการประเมิน ผลงาน และ
ว๒) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และของอธิการบดี พร้อม
ความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี และเพื่อให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
และของอธิ ก ารบดี เป็ น ไปตามเจตนารมณ์ ข องกฎหมาย และเพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงานเป็ น ไปตามหลั ก
ธรรมาภิบาล วGood Governance) จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ วรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม
นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย รายงานว่า กรอบแนวคิดในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบด้วย ๔ ส่วน คือ
๑ เป็ นเรื่ องของการบริหารงาน ประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิ ผลการบริหารงานให้
ค่าน้าหนักคะแนน ร้อยละ ๓๐
๒ องค์ประกอบส่วนที่ส อง ผลการปฏิบัติงานตามพันธกิจ ให้ค่าน้าหนักคะแนน
ร้อยละ ๔๐
๓ คุณภาพการบริหารงาน และคุณลักษณะของผู้บริหาร ให้ค่าน้าหนักร้อยละ ๒๐
๔ การพัฒนาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการจากปีที่ผ่านมา
ให้ค่าน้าหนักคะแนนร้อยละ ๑๐
วรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม

๑๗
ก่อนที่จะมีมติ ที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการเกี่ยวกับ
วิธีการการประเมิน และได้อภิปรายให้ข้อเสนอแนะสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้
ว๑ เป็นไปได้หรือไม่ที่แบบประเมินผลงานของรองอธิการบดีจะผันแปรไปตาม
ตาแหน่งหรือหน้าที่ของแต่ละคน และควรมีการแจ้งกรอบการประเมินให้ผู้ถูกประเมินทราบล่วงหน้า
ว๒ ควรมีการติดตามว่ามหาวิทยาลัยได้มีการดาเนินการตามข้อเสนอแนะที่ให้ไว้
จากการประเมินผลครั้งก่อนหน้า
ว๓ ถ้าเป็นไปได้ ควรมีการประเมินปีละ ๒ ครั้ง เพื่อให้มีโอกาสในการปรับปรุง
แก้ไขในช่วงครึ่งหลัง
ว๔ การประเมินอธิการบดีและรองอธิการบดีจากคณบดีและรองคณบดีทุกคณะ
น่าจะได้ข้อมูลและข้อเสนอแนะที่มากขึ้น
ว๕ ควรเพิ่มสัดส่วนการประเมินจากสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยให้มากขึ้น
และท้ายที่สุด ที่ประชุมก็เห็นว่าผลการประเมินเป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัย ถ้าได้มี
การนาแต่ละประเด็นไปดาเนินการพัฒนาปรับปรุงการทางาน ส่วนข้อเสนอแนะต่างๆ ข้างต้น คณะกรรมการ
ติดตาม ฯ ก็ได้รับฟัง และรับว่าจะนาข้อเสนอแนะต่างๆ ไปพิจารณา
มติ ที่ ป ระชุ ม
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๘ ว๑๗ และมาตรา ๕๐ ว๒ แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๙ ว๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ สภามหาวิทยาลัยมีมติ
เห็นชอบผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๕.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
๕.๓.๑ พิจารณาแต่งตั้งอาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัยให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
นางรพีพรรณ คทาวัชรกุล ผู้อานวยการกองกลาง ชี้แจงรายละเอียดว่า มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ดาเนินการเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
วก.พ.อ. เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลให้ ดารงตาแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ วฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบบที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อ
วันศุกร์ที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา วรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม

๑๘
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ ว๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ กาหนดตาแหน่งเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง นางสาวปิยณัฐ สุนทรประเสริฐ
ตาแหน่ง อาจารย์ ให้ดารงตาแหน่ง ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ สาขาวิช าภาษาไทย ตั้ง แต่วัน ที่ ๓ พฤศจิก ายน
พ.ศ. ๒๕๖๐
วาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
๖.๑ การจัดการศึกษาแบบ Active Learning
มติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยมีมติให้นาเรื่องการจัดการศึกษาแบบ Active Learning ไปพิจารณา
ในการประชุมครั้งต่อไป
วาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ตรงกับพุธที่ ๑๘ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๒๐ น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค์
นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข

ผู้บันทึกและตรวจรายงาน
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