๑

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น ๓ อาคารอานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

รายนามผู้เข้าประชุม
๑. นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ
๔. ดร.กาพล วันทา
๕. ดร.คมศร วงษ์รักษา
๖. ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์
๗. นายประพันธ์ มนทการติวงศ์
๘. นายเรืองชัย เนตรปฐมพร
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม
๑๐. อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น
๑๑. อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์
๑๒. อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์
๑๔. อาจารย์ ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก
๑๕. อาจารย์ ดร.นาวิน คงรักษา
๑๖. อาจารย์สมชาติ เกตุพันธ์
๑๗. อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข
๑๘. นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์
๑๙. นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
๒๐. นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
๒. อาจารย์ ดร.พรศักดิ์ สุจริตรักษ์
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติรัตน์ เจริญสุข

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

รองอธิการบดี
อาจารย์คณะครุศาสตร์
อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ

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

๒
๔. อาจารย์ณัฐวดี สว่างงาม
๕. อาจารย์ชนกพร ขาวคา
๖. ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤษดา กฤตเมธกุล
๗. อาจารย์จันทิมา ดรจันทร์ใต้

อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากประธาน
ไม่มี
๑.๒ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากอธิการบดี
๑) มหาวิ ท ยาลั ย ได้ มี ค าสั่ งที่ ๑๙๔๗/๒๕๖๑ แต่ งตั้ งคณะกรรมการเลื อกตั้ งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา สั่ง ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการเลือกตั้งได้ดาเนินการ
เลื อกตั้งดังกล่ าวเสร็จ สิ้ น เรีย บร้ อยแล้ ว และได้ประกาศผลการเลื อกตั้งแล้ ว ตามประกาศคณะกรรมการ
เลื อกตั้งกรรมการสภามหาวิท ยาลั ย จากคณาจารย์ป ระจา เรื่อง ผู้ ได้รับ การเลื อกตั้ งให้ เป็ นกรรมการสภา
มหาวิท ยาลั ย จากคณาจารย์ ป ระจา ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุล าคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอแจ้งประกาศ และ
รายนามผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา จานวนสี่คน ดังนี้
(๑) อาจารย์ ดร.บุรินทร์ นรินทร์
(๒) อาจารย์ ดร.นาวิน คงรักษา
(๓) อาจารย์สมชาติ เกตุพันธ์
(๔) อาจารย์ ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
ที่ประชุมรับทราบ และขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย
๒) จดหมายเปิดผนึก เรื่อง ขอให้พิจารณาทบทวนการกาหนดตาแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัย และ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่จะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ ได้ออกประกาศ เรื่อง กาหนดตาแหน่ง
ของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔ กาหนดให้ตาแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลั ย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ มีห น้าที่ในการยื่นบัญ ชีทรัพย์สินและหนี้สิ นของตน
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บ รรลุนิ ติภาวะต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทาให้ กรรมการสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏ
ทั่วประเทศ มีภาระความรับผิ ดชอบที่จะต้องรายงานบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และจานวนหนึ่งมีปฏิกิริยาแสดงความจานงว่าจะขอลาออก ซึ่งหากมีกรรมการ

๓
สภามหาวิทยาลัยลาออกเป็นจานวนมาก จะส่งผลให้ไม่สามารถจัดประชุมได้ การบริหารมหาวิทยาลัยจะเกิด
ภาวะหยุดชะงัก สานักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงได้มี จดหมายเปิดผนึก ที่ ทปอ.มรภ.๔๗๖
/๒๕๖๑ เรื่ อง ขอให้ พิ จารณาทบทวนการก าหนดต าแหน่ งของนายกสภามหาวิทยาลั ย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลั ยที่ จ ะต้องยื่ น บั ญ ชีทรัพ ย์ สิ น และหนี้ สิ น ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เสนอประธาน
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อขอให้ทบทวนการกาหนดให้นายกสภามหาวิทยาลัย
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
อธิการบดี แจ้งเพิ่มเติมว่า จะติดตามความคืบหน้าเรื่องดังกล่าวและจะแจ้งให้ทราบ หากต้อง
มีการให้ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจริง มหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งคณะทางาน
เพื่อช่วยประสานการดาเนินการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินให้กับกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ที่ประชุมรับทราบ
๓) กฎกระทรวง การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายละเอี ยดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุส ายพันธ์ แจ้งว่า ได้มีการออกกฎกระทรวง การประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ มีสาระสาคัญ คือ การยกเลิกการประกัน
คุณภาพการศึกษาแบบเดิม และในส่วนของสถานศึกษา ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกัน
คุณ ภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้ เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด
พร้ อ มทั้ งจั ด ท าแผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาที่ มุ่ งคุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษาและ
ดาเนิ น การตามแผนที่กาหนดไว้ จากนั้ น จั ดให้ มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณ ภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ติดตามผลการดาเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่ง
รายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจาทุกปี
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
ที่ประชุมรับทราบ
๔) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ แจ้งว่าได้มีการออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ สาระสาคัญโดยสรุป
คื อ ให้ ย กเลิ ก ประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ เรื่ อง มาตรฐานการอุ ดมศึ กษา ลงวั นที่ ๗ สิ งหาคม ๒๕๔๙
โดยประกาศกระทรวงศึกษาธิการฉบับใหม่นี้ กาหนดมาตรฐานอุดมศึกษา ประกอบด้วย มาตรฐาน ๕ ด้าน ดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน

๔
มาตรฐานที่ ๒ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
มาตรฐานที่ ๓ ด้านการบริการวิชาการ
มาตรฐานที่ ๔ ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
มาตรฐานที่ ๕ ด้านบริหารจัดการ
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
ที่ประชุมรับทราบ
๕) แนวทางการนามาตรฐานการอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติให้เกิดผล
อธิการบดี แจ้งว่า มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่บ้ านจอมบึ งได้ ร่วมกับมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
นครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้ ดาเนินการกาหนดแนวทาง
การน ามาตรฐานการอุดมศึกษาสู่การปฏิบั ติ ของกลุ่ มมหาวิทยาลัย ราชภัฏ ภูมิภ าคตะวันตกให้ เป็นไปตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา ๕ ด้านดังกล่าว ให้เกิดผล ซึ่งเมื่อดาเนินการผ่านกระบวนการครบถ้วนแล้ว จะเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเห็นชอบจัดทาเป็นประกาศมาตรฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ตามกฎกระทรวง และประกาศกระทรวงศึกษาธิการต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๓ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากกรรมการ
๑) ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ อ รรถพล อุ ส ายพั น ธ์ รายงานผลการด าเนิ น งาน PLC คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ และคณะครุศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกชุด)
ดร.คมศร วงษ์รักษา เสนอว่า ตัวชี้วัดในส่วนของนักศึกษาควรเพิ่มประเด็นร้อยละของ
นักศึกษาที่เข้าเรียนทัน เวลา เนื่องจากในการประเมินความพึงพอใจ ความพึงพอใจในการเรียนควรต้องมี
ความสอดคล้องสัมพันธ์กับการเข้าเรียนได้ทันเวลา
ที่ประชุมรับทราบ
๒) นายเรืองชัย เนตรปฐมพร ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แจ้งว่า
การจัดงานประเพณีปีนเขาเข้าถ้าจอมพลครั้งที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๒ – ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ สรุปยอด
รายรับอย่างไม่เป็นทางการ ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ กิจกรรมที่จัดก็ได้รับความร่วมมือ
จากคณะกรรมการ นักศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร มูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย

๕
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง องค์การบริหารส่วนตาบลจอมบึง เป็นอย่างดี โดยเฉพาะกิจกรรมปีนเขา เข้าถ้า ปลูกคูณ
ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแขกผู้มีเกียรติ
ในจังหวัดราชบุรีหลายท่านร่วมปลูกต้นรวงผึ้งบริเวณถ้าจอมพลในวันเปิดงานประเพณี ในส่วนกิจกรรมด้านวิชาการ
ก็ได้มีนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย จัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การเสวนาทางวิชาการ
เรื่องถ้าจอมพล ได้เรียนเชิญปราชญ์ชุมชนมาให้ ความรู้ กิจกรรมแสงสีเสียงดาเนินการโดยส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม และกิจกรรมการจัดการแข่งขันชกมวยไทยดาเนินการโดยวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
ที่ประชุมรับทราบ
๓) การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ ขอให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์
แจ้งว่า คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙(๒)/ว ๑๖๗๘ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยของสถาบัน ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ได้พิจารณาประเด็นเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการที่มีการใช้ข้อมูลจากการทาวิจัยในคนหรือสัตว์แล้ว เห็นควรให้
สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาดาเนินการ แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน (คณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนและคณะกรรมการพิจารณาการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์) ซึ่งสภา
มหาวิทยาลัยต้องออกเป็นคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ โดยในขณะนี้มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้สถาบันวิจัย
และพัฒนาดาเนินการเรื่องนี้แล้ว (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๔ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากเลขานุการ
๑) ขอถอนระเบียบวาระที่ ๔.๑.๖ พิจารณา ร่าง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
๒) ขอถอนระเบียบวาระที่ ๔.๑.๗ พิจารณา ร่าง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
๓) ขอถอนระเบียบวาระที่ ๔.๑.๘ พิจารณา ร่าง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
๔) ขอถอนระเบียบวาระที่ ๕.๔.๒ พิจารณาคาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของอาจารย์ ดร.ถาวร
เส้งเอียด (เรื่องรับที่ ๑/๒๕๖๑)
๕) ขอถอนระเบียบวาระที่ ๕.๔.๔ พิจารณาคาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของอาจารย์ ดร.ถาวร
เส้งเอียด (เรื่องรับที่ ๒/๒๕๖๑)
ที่ประชุมรับทราบ

๖
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ประธานขอให้ ที่ ป ระชุ ม ตรวจสอบรายงานการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ านจอมบึ ง
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยไม่มีการแก้ไข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้ออกจากห้องประชุม
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ พิ จ ารณาความเห็ น ของคณะกรรมการกลั่น กรองกฎหมายฯ กรณี ต รวจสอบข้อ เท็ จจริ ง
เพิ่มเติมการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
นางสาวธิ ช าภรณ์ จิ น จารั ก ษ์ รายงานว่า ตามที่ ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
มีห นั งสื อลั บ ที่ ศธ ๐๕๐๙ (๕).๗/๔๐๕๖ เรื่อง ขอทราบข้อเท็จจริงกรณี การเสนอขอโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้ง
อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง ลงวั น ที่ ๒๐ กั น ยายน พ.ศ.๒๕๖๑ โดยส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนขอคัดค้านการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี
มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่บ้ านจอมบึ ง จึงขอให้ ส ภามหาวิทยาลั ยพิจารณาตรวจสอบประเด็น ข้อร้องเรียน
ดังกล่าวว่ามีมูลกรณีหรือไม่ และบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมที่ จะเห็นสมควรดาเนินการ
เสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไปหรือไม่ เพื่อสภามหาวิทยาลัยจะได้แจ้งผลการตรวจสอบไปยังคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาดาเนินการต่อไป นั้น ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สภามหาวิทยาลัยได้มีมติมอบให้คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ
และระเบียบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงพิจารณารวบรวมหลักฐานและข้อเท็จจริง เพื่อเสนอ
สภามหาวิทยาลัยประกอบการพิจารณา โดยฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้จัดทาหนังสือบันทึกข้อความ
ที่ สภม.๐๖๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เสนอเรื่องดังกล่าวให้ประธานคณะกรรมการกลั่นกรอง
กฎหมาย ฯ และคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายฯ ได้พิจารณาแล้วในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่
๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายฯ เห็นว่า การตรวจสอบประเด็นข้อร้องเรียน
ดังกล่าวว่ามีมูลกรณีหรือไม่ ต้องตรวจสอบในข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งอาจต้องตรวจสอบจาก
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องตลอดจนเชิญให้บุคคลมาให้ข้อมูล จึงเห็นสมควรเสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นมาทาหน้าที่ในเรื่องนี้เป็นการเฉพาะ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
ประธาน ให้ความเห็นว่า ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ควรดาเนินการโดยเร็ว

๗
มติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่อง
ร้ อ งเรี ย นขอคั ด ค้ า นการเสนอขอโปรดเกล้ าฯ แต่ งตั้ ง อธิ ก ารบดี ต ามหนั ง สื อ ส านั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙(๕).๗/๔๐๕๖ ดังนี้
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ
ประธานกรรมการ
๒. ดร.กาพล วันทา
กรรมการ
๓. อาจารย์ ดร.นาวิน คงรักษา
กรรมการ
๔. อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น
กรรมการและเลขานุการ
๓.๒ อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข สืบเนื่องหน้า ๔๐ เรื่อง แนวทางการดาเนินการกรณีอธิการบดีและ
การเสนอแต่งตั้งอธิการบดีที่มีอายุเกิน ๖๐ ปี จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สภามหาวิทยาลัยได้มีมติมอบให้คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ
ของสภามหาวิ ทยาลั ย ศึ กษาและวิเคราะห์ เรื่องดั งกล่ าว นั้ น ขณะนี้ คณะกรรมการกลั่ น กรองกฎหมายฯ
ได้ประชุมและพิจารณาเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากรายงานการประชุมของคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายฯ
ในการพิจารณาเรื่องดังกล่าวยังไม่ได้รับการรับรอง จึงขอนาเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วง
๔.๑ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วงจากสภาวิชาการ
๔.๑.๑ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาประจาภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ผู้ อานวยการส านักส่ งเสริมวิช าการและงานทะเบียน
ชี้แจงรายละเอียดว่า ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีนักศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จานวน
๑ คน ระดับปริญญาโท จานวน ๖ คน ระดับประกาศนียบัตร บัณ ฑิต จานวน ๕๘ คน และระดับ ปริญ ญาตรี
จ านวน ๓๗ คน ซึ่ งคณะกรรมการประเมิ นผลการศึ กษาของมหาวิท ยาลัย ได้ต รวจสอบแล้ว ว่า เป็น ผู ้มี
คุณ สมบัติค รบถ้ว น และผ่า นความเห็น ชอบจากสภาวิช าการ ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙
พฤศจิ ก ายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึ งเสนอให้ สภามหาวิ ท ยาลั ยพิ จารณาอนุ มั ติ ให้ ปริ ญ ญาแก่ ผู้ ส าเร็ จการศึ กษา
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)

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 สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

๘
จานวน ๑ คน ระดับปริญญาโท จานวน ๖ คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จานวน ๕๘ คน และระดับ
ปริญญาตรี จานวน ๓๗ คน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
๔.๑.๒ พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)
อาจารย์ ดร.ทัศนี ย์ นาคเสนีย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ชี้แจงรายละเอียดว่า
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิช าการจัด การทั่ว ไป (หลัก สูต รปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) โดย นางสาวรัน ลดา หวังคุณ ธรรม แทน
นายประเมิล อินทพิบูลย์ ซึ่งเกษียณอายุราชการ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๙ แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติ เห็น ชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) ดังนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)
ลาดับ
เดิม
ใหม่
๑. นางนงลักษณ์ เพิ่มชาติ
นางนงลักษณ์ เพิ่มชาติ
๒. นายอภิเชษฐ์ ขาเลิศ
นายอภิเชษฐ์ ขาเลิศ
๓. นายประเมิล อินทพิบูลย์
นายอภิลักษณ์ ธรรมวิมุตติ
๔. นายอภิลักษณ์ ธรรมวิมุตติ
นายปิรันธ์
ชิณโชติ
๕. นายปิรันธ์ ชิณโชติ
นางสาววรันลดา หวังคุณธรรม

๔.๑.๓ พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)
อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ชี้แจงรายละเอียดว่า
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชา
การบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) โดย นางสาวธีร์วรา สุตัณฑวิบูลย์ แทน นางกรรณิกา ศิลปะวิลาวัณย์
ซึ่งเกษียณอายุราชการ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

๙

มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้ อ ๙ แห่ งประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ เรื่ อง เกณฑ์ มาตรฐานหลั กสู ตรระดั บปริ ญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการ
บัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)
ลาดับ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

อาจารย์ประจาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)
เดิม
นางสาวนัยนา แคล้วเครือ
นางสาวพรสิริ สุขผ่อง
นางสาวยุพา สะรุโณ
นางกรรณิกา ศิลปวิลาวัณย์
นางสาวลาไย มีเสน่ห์

นางสาวนัยนา
นางสาวพรสิริ
นางสาวยุพา
นางสาวธีรว์ รา
นางสาวลาไย

ใหม่
แคล้วเครือ
สุขผ่อง
สะรุโณ
สุตัณฑวิบูลย์
มีเสน่ห์

๔.๑.๔ พิจารณาการกาหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา (หลักสูต รปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ให้เป็น ไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
อาจารย์ ดร.พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอว่า ให้ตรวจสอบและระบุตาแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในเอกสารให้ถูกต้อง
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๑๐.๓ แห่ง ประกาศกระทรวงศึก ษาธิก าร เรื่อ ง เกณฑ์ม าตรฐานหลัก สูต รระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการกาหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)

๑๐
การกาหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
ลาดับ
อาจารย์ประจาหลักสูตรเดิม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรชุดใหม่
๑ นายพรศักดิ์ สุจริตรักษ์
นายพรศักดิ์
สุจริตรักษ์
๒ นายชวน ภารังกูล
นายชวน
ภารังกูล
๓ นางสาวพัชราวลัย สังข์ศรี
นางสาวพัชราวลัย สังข์ศรี
๔ นายนิมิตร มั่งมีทรัพย์
๕ นางอนงค์ สระบัว
๔.๑.๕ พิจารณาแผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
อาจารย์ ดร.พรศั ก ดิ์ สุ จ ริ ต รั ก ษ์ ขออนุ ญ าตใช้ เอกสารชุ ด ใหม่ และขอชี้ แ จง
รายละเอียดว่า สืบเนื่องจากเรื่องของการปรับผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา เนื่องจากเป็ นหลักสูตรที่ต้องไปขอใบประกอบวิชาชีพของผู้บริห าร เพื่อให้ เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงขอเปลี่ยนแปลง
แผนการรับนั กศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อ
วั น ที่ ๙ พฤศจิ ก ายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึ ง เสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณา (รายละเอี ย ดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม)
มติ ที่ ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) แห่ งพระราชบั ญญั ติมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ เห็นชอบแผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ดังนี้
แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี (เดิม)
จำนวนนักศึกษำตำมแผนกำรรับนักศึกษำที่คำดว่ำจะรับในรอบ ๕ ปี (ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
และจำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำแต่ละปี ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ เป็นดังนี้
จานวนนักศึกษา
แผนกำรศึกษำ
ชั้นปีที่ ๑
ชั้นปีที่ ๒
รวม
คำดว่ำจะสำเร็จกำรศึกษำ

๒๕๖๐
ก๒ ข
๔๕ ๕
๕๐

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
ก๒ ข ก๒ ข ก๒ ข
๔๕ ๕ ๔๕ ๕ ๔๕ ๕
๔๕ ๕ ๔๕ ๕ ๔๕ ๕
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๕๐
๕๐
๕๐

๒๕๖๔
ก๒ ข
๔๕ ๕
๔๕ ๕
๑๐๐
๕๐

๑๑

แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี (ปรับใหม่)
จำนวนนักศึกษำตำมแผนกำรรับนักศึกษำที่คำดว่ำจะรับในรอบ ๕ ปี (ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
และจำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำแต่ละปี ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ เป็นดังนี้
จานวนนักศึกษา
แผนกำรศึกษำ
ชั้นปีที่ ๑
ชั้นปีที่ ๒
รวม
คำดว่ำจะสำเร็จกำรศึกษำ

๒๕๖๐
ก๒ ข
๑๙ ๓
๒๒

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
ก๒ ข ก๒ ข ก๒ ข
๑๙ ๓ ๑๙ ๓ ๑๙ ๓
๑๙ ๓ ๑๙ ๓ ๑๙ ๓
๔๔
๔๔
๔๔
๒๒
๒๒
๒๒

๒๕๖๔
ก๒ ข
๑๙ ๓
๑๙ ๓
๔๔
๒๒

๔.๑.๖ พิ จ ารณา ร่ า ง หลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี โ ยธาและ
สถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
มติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยมีมติ ให้ถอนระเบียบวาระที่ ๔.๑.๖ พิจารณา ร่าง หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
๔.๑.๗ พิจารณา ร่าง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
มติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอนระเบียบวาระที่ ๔.๑.๗ พิจารณา ร่าง หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
๔.๑.๘ พิ จ ารณา ร่ า ง หลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ไ ฟฟ้ า และ
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
มติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอนระเบียบวาระที่ ๔.๑.๘ พิจารณา ร่าง หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
๔.๑.๙ พิจ ารณา ร่า ง หลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช าอาชีว อนามัย และ
ความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)

๑๒
อาจารย์จันทิมา ดรจันทร์ใต้ ชี้แจงรายละเอียดว่า สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัย
อาชีว อนามัย ได้ดาเนิน การปรับ ปรุงหลักสูต ร หลักสูตรวิท ยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช าอาชีว อนามัยและ
ความปลอดภั ย (หลั ก สู ตรปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๖๑) เนื่ องจากในการตรวจเยี่ยมการดาเนิ นงานของหลั กสู ตร
จากคณะกรรมการสภาวิชาชีพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการทางาน ได้เสนอแนะให้
สาขาวิชาปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ให้เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เพื่อให้มี
ความสอดคล้องกับการเรียนการสอนซึ่งเป็นสาขาอาชีพที่ต้องเน้นการเรียนการสอนทางด้ านวิชาการเป็นหลัก
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
จึงเสนอให้สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อสังเกตว่า ควรตรวจสอบการเขียนรายชื่อวิชาที่เป็น
ภาษาอังกฤษให้มีความถูกต้อง เช่น หน้า ๒๓ ชื่อรายวิชาทักษะการรู้สารสนเทศ Information Literacy Skill
ซึ่งคาว่า “Information Literacy Skill” ไม่ได้แปลว่า “ทักษะการรู้สารสนเทศ” แต่แปลว่า “ทักษะการรอบรู้
สารสนเทศ” และในคาอธิบายรายวิชาควรเพิ่มการรู้เท่าทัน เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ติดสื่อทาง Online มากเกินไป
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลั ยมีมติ เห็ นชอบหลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช าอาชีว อนามัย และ
ความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)
๔.๑.๑๐ พิจารณา ร่าง หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๒)
อาจารย์ ช นกพร ขาวค า ชี้ แ จงรายละเอี ย ดว่ า หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิช าภาษาจี น ได้ดาเนิ น การปรับ ปรุงหลั กสู ตร หลั กสู ตรครุศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิช าภาษาจีน (๕ ปี )
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล สามารถจัดการเรียนการสอนสาระ การเรียนรู้ภาษาจีนตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน มีคุณธรรม
จริยธรรม สานึกในจรรยาบรรณวิชาชีพครู สามารถบูรณาการและนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ และเพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
จึงเสนอให้สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๒)

๑๓
วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากอธิการบดี
๕.๑.๑ พิจารณาแต่งตั้งผู้อานวยการโรงเรียนสาธิต แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
อธิการบดี ชี้แจงรายละเอียดว่า นายสุวัฒน์ แสนทวี ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ส่งหนังสือขอลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิต
แห่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง อาศั ย อ านาจตามความในข้ อ ๑๑ วรรคสอง แห่ ง ข้ อ บั ง คั บ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง ว่ า ด้ ว ย โรงเรี ย นสาธิ ต แห่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง
พ.ศ. ๒๕๕๖ กาหนดให้ “คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาซึ่งผู้อานวยการให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหาร
กาหนด โดยทาเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย” ซึ่งบัดนี้การดาเนินการได้มาซึ่งผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย โรงเรียนสาธิต
แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. ๒๕๕๖ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วิจารณ์ สงกรานต์ ดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนสาธิต แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
๕.๑.๒ พิจารณาวินิจฉัยการดาเนินการเลือกกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจากองค์ประกอบผู้แทนคณาจารย์ประจาหรือคณาจารย์พิเศษในคณะเลือกกันเอง
อาจารย์ ดร.วินั ย ชุ่มชื่น ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรี
ปัญญา คามีศักดิ์ ได้ลาออกจากการดารงตาแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ และสภามหาวิทยาลั ยในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มีมติ
เห็ นชอบให้ แต่ งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามคาสั่ งสภามหาวิทยาลั ย
ที่ ๒๕/๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ ศิริพงษ์
รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีหนังสือบันทึกข้อความถึงอธิการบดี เรื่อง การเสนอ
วาระให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาวินิจฉัยการดาเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ ในกรณีการดาเนินการให้ได้มา
ซึ่งผู้แทนจากคณาจารย์ประจาหรือคณาจารย์พิเศษในคณะที่มีการสรรหา ซึ่งคัดเลือกกันเอง จานวนหนึ่งคน
มาเป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นั้น ว่าได้มีอาจารย์ ดร.จรรยา พรหมเฉลิม
ผู้ ที่ ได้ รั บ การเลื อ กเป็ น ตั ว แทนของคณะเป็ น กรรมการสรรหาคณบดี มี ข้ อ สงสั ย ประเด็ น ข้ อ กฎ หมายใน
การดาเนินการให้ได้มาซึ่งผู้แทนจากคณาจารย์ประจาหรือคณาจารย์พิเศษในคณะเฉพาะกลุ่มบุคลากรที่มีระบบ
รองรับชัดเจน นั้น จะมีความถูกต้องหรือไม่ จึงเห็นสมควรที่จะได้มีการวินิจฉัยในประเด็นข้อกฎหมายดังกล่าว

๑๔
ตามความ ในข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
สรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ ความว่า “ให้สภามหาวิทยาลัยตีความและวินิจฉัย กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้” จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ ร่ ว มกั น พิ จ ารณา และให้ ค วามส าคั ญ กั บ หลั ก การว่ า ควรค านึ งถึ ง
เจตนารมณ์ของข้อบังคับ และความผูกพันกับองค์กร
มติ ที่ ป ระชุ ม อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คุณสมบัติ
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยได้วินิจฉัยว่าคณาจารย์พิเศษ หมายความว่า
อาจารย์ที่มีสัญญาจ้าง และปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาแล้วอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๖ เดือน
๕.๑.๓ พิจารณาคาวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ก.อ.ร.)
ตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๙๒(๓)๓.๒๓/๑๐๙๑๔ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น ชี้แจงรายละเอียดว่า จากกรณีคณะกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ประจามหาวิ ทยาลัย (ก.อ.ม.) ขอให้สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามข้อ ๕ วรรคสองแห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ และ
การแก้ไขคาสั่งลงโทษ พ.ศ. ๒๕๕๖ ว่า จะรับหนังสือร้องทุกข์ของนางสาววัลภา วิภาตะพันธุ์ (เรื่องรับที่ ๔/๒๕๖๐)
ไว้พิจารณาได้หรือไม่ เนื่องจากหนังสือร้องทุกข์มีประเด็นว่าอธิการบดีมีหนังสือรับการตักเตือนการกระทา
ความผิดจรรยาบรรณ ตามมติของคณะกรรมการจรรยาบรรณที่ได้วินิจฉัยแล้วแจ้งผลส่งให้อธิการบดีในฐานะ
ผู้บังคับบัญชามีหนังสือตักเตือน ก.อ.ม. จะไปพิจารณาผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการจรรยาบรรณได้หรือไม่
ต่อมาสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึ งได้แจ้งมติสภามหาวิทยาลั ยว่า ก.อ.ม.
ไม่อาจรับเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไว้พิจารณาได้ เนื่องจากหนังสือตักเตือนของอธิการบดีที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์
ไม่ ใ ช่ ค าสั่ ง ของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาที่ จ ะน ามาร้ อ งทุ ก ข์ ไ ด้ และได้ แ จ้ ง ผลให้ แ ก่ น างสาววั ล ภา วิ ภ าตะพั น ธ์
ได้รับ ทราบพร้อมแจ้งหากไม่พอใจในผลดังกล่ าวก็มีสิ ทธิเสนอเรื่องร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ และ
ร้องทุกข์ (ก.อ.ร.) ได้ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งต่อมานางสาววัลภา วิภาตะพันธ์ ได้เสนอเรื่องร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ (ก.อ.ร.)
บัดนี้ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ได้มีห นังสือถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้ านจอมบึ งแจ้งคาวิ นิ จฉัย ของคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ และร้องทุกข์ (ก.อ.ร.) คาวินิจฉัย
ที่ ร.๑๓/๒๕๖๑ โดยสรุปว่า “การที่ ก.อ.ม. ไม่รับเรื่องร้องทุกข์ของนางสาววัลภา วิภาตะพันธุ์ เนื่องจากเห็นว่า
หนั งสื อ ตั ก เตื อ นมิ ได้ เป็ น ค าสั่ งของผู้ บั งคั บ บั ญ ชาแต่ เป็ น การท าตามหน้ าที่ ที่ ต้ อ งด าเนิ น การตามมติ ข อง
คณะกรรมการจรรยาบรรณ นั้น จึงไม่ถูกต้อง จึงมีมติให้ ก.อ.ม. รับเรื่องร้องทุกข์นี้ไว้พิจารณา” โดยมหาวิทยาลัย

๑๕
ได้มอบให้ฝ่ายเลขานุการนาเสนอต่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึ งทราบและดาเนิน การตามคาวินิ จ ฉัยต่อไป จึงขอเสนอคาวินิจฉัยเพื่อให้ สภามหาวิทยาลั ยพิจารณา
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติมอบให้คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึงรับหนังสือร้องทุกข์ของนางสาววัลภา วิภาตะพันธุ์ (เรื่องรับที่ ๔/๒๕๖๐) ไว้พิจารณาตามคาวินิจฉัย
ของคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ก.อ.ร.)
๕.๑.๔ พิ จ ารณาผลการด าเนิ น งานจั ด หารายได้ แ ละผลประโยชน์ จ ากทรั พ ย์ สิ น ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการเงิน ๒๕๖๑ และ ร่าง แผนการดาเนินงาน ปีการเงิน ๒๕๖๒
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รองอธิการบดี ชี้แจงรายละเอียดว่า
ในปีการเงิน ๒๕๖๑ โครงการจัดหารายได้ฯ มีผลการดาเนินงานทางบัญชีของแต่ละโครงการ ดังนี้ โครงการ
บริการสถานที่และครุภัณฑ์ มีกาไรสุทธิ ๑,๕๙๐,๑๐๓.๑๖ บาท โครงการสระว่ายน้าราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ขาดทุนสุทธิ (๑๐๕,๕๒๔.๔๐) บาท และโครงการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ จอมพล มีกาไรสุทธิ
๑๘๙,๓๕๑.๙๕ บาท โดยสรุปในปีการเงิน ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมีเงินกาไรสุทธิจากโครงการจัดหารายได้และ
ผลประโยชน์ฯ จานวน ๑,๗๗๙,๔๕๕.๑๑ บาท และนาส่งเป็นรายได้มหาวิทยาลัยตามข้อบังคับ ข้อ ๒๓
แห่ง ข้อ บัง คับ มหาวิท ยาลัย ฯ ว่าด้ว ยการจัด หารายได้แ ละผลประโยชน์จ ากทรัพ ย์ส ิน ของมหาวิท ยาลั ย
พ.ศ. ๒๕๔๙ รวมจานวน ๑,๓๖๖,๗๕๘.๕๑ บาท
การนี้ มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการจัดหารายได้ฯ ขอตั้งวงเงินงบประมาณสาหรับ
จั ดท าแผนใช้ จ่ ายตามข้ อ ๑๙ แห่ งข้อบั งคั บ มหาวิ ทยาลั ยฯ ว่ าด้ว ยการจัดหารายได้ และผลประโยชน์ จาก
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ ในปีการเงิน ๒๕๖๒ จานวน ๑,๐๙๓,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นจานวนที่ไม่เกิน
ร้อยละ ๘๐ ของรายรับจริง (๑,๓๖๖,๗๕๘.๕๑ บาท) เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการบริหารการเงิน ปี ๒๕๔๘
โดยขอนาเงินส่วนที่เหลือ จานวน ๒๗๓,๗๕๘.๕๑ บาท เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร “เงินลงทุน ปรับปรุง พัฒนา
โครงการจัดหารายได้ฯ” ทั้งนี้ แต่ละโครงการจะมีวงเงินเป็นทุนดาเนินงานต่อเนื่อง ในปีการเงิน ๒๕๖๒ ดังนี้
โครงการบริการสถานที่และครุภัณฑ์ จานวน ๓๑๘,๐๒๐.๖๓ บาท และโครงการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ธุรกิจ จอมพล จ านวน ๙๔,๖๗๕.๙๗ บาท โดยได้รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการจัดหารายได้และ
ผลประโยชน์ ในการประชุม ครั้ง ที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)

๑๖
กรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อสังเกตและเสนอแนะ ดังนี้
๑) มหาวิทยาลัยมีสถานที่ที่สามารถหารายได้เพิ่มให้มหาวิทยาลัยได้ เช่น
(๑.๑) ศู น ย์ เพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื้ อ น่ า จะท าเป็ น แหล่ ง จั ด หารายได้ ใ ห้ กั บ
มหาวิทยาลัยได้ หากมีการบริหารจัดการที่ดี
(๑.๒) โรงแรมจอมพลพาเลซ คณะกรรมการจัดหารายได้ควรทบทวน เรื่อง
ราคาห้องพักให้เหมาะสม และสามารถจัดทาให้เป็นสถานที่จัดประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มรายได้
๒) การที่ร้านค้าจรเข้ามาจาหน่ายสิ นค้าในมหาวิทยาลัยเป็นการสร้างปัญหาให้
มหาวิทยาลัย เช่น ร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยขายไม่ได้ เรื่องของขยะ เรื่องจราจร จึงควรเก็บค่าขายสินค้าจาก
ร้านค้าจรที่บุคคลภายนอกเข้ามาจาหน่ายสินค้าภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มรายได้ให้มหาวิทยาลัย
๓) ควรปรั บ องค์ ป ระกอบของคณะกรรมการจั ด รายได้ และผลประโยชน์ จาก
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ซึ่งกรรมการชุดปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นผู้บริหาร เรื่องการจัดหารายได้มีรายละเอียด
ค่อนข้างมากผู้บริหารจะไม่มีเวลาในการดาเนินการเรื่องดังกล่าว จึงเห็นควรปรับองค์ประกอบคณะกรรมการให้
คนมีส่วนร่วมเข้ามามีบทบาท อาจจะเป็นสายสนับสนุน หรือศิษย์เก่า ซึ่งเป็นผู้ที่เข้าใจสภาพของมหาวิทยาลัยและมีเวลา
๔) การปรั บ ปรุ ง โรงแรมจอมพลพาเลซ ควรมี ก ารแต่ ง ตั้ ง อนุ ก รรมการหรื อ
คณะทางานเพื่อดาเนินการ ๒ ประเด็น คือ การปรับปรุงโรงแรมจอมพลพาเลซให้แล้วเสร็จ และวิเคราะห์ความ
เหมาะสมอัตราค่าห้ อง และแนวทางการดาเนินงานในเรื่องการประชาสัมพันธ์ การจัดทาให้เป็นสถานที่จัด
อบรมสัมมนา หรือการไปทาเครือข่ายกับการจัดงานต่าง ๆ เป็นต้น
๕) งบการเงิน ควรมีการคิดค่าเสื่อมราคาของที่ซื้อมาปรับปรุงโรงแรมจอมพลพาเลซ
เพื่อให้งบการเงินสะท้อนความเป็นจริงมากขึ้น
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๒๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการจัดหารายได้และ
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบผลการดาเนินงาน
จั ดหารายได้และผลประโยชน์ จากทรั พย์ สิ นของมหาวิทยาลั ยราชภั ฏหมู่บ้ านจอมบึง ปีการเงิ น ๒๕๖๑ และ
แผนการดาเนินงาน ปีการเงิน ๒๕๖๒
๕.๑.๕ พิจารณารายงานผลการดาเนินงานการจัดการศึกษาโครงการพิเศษการจัดการธุรกิจ
ค้าปลีกภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกับบริษัท ซีพี ออลล์
จากัด (มหาชน) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติรัตน์ เจริญสุข ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามความในข้อ ๙ แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การจัดการศึกษาโครงการพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
กาหนด “ให้ คณะที่ได้รับ รับอนุ มัติการจั ดการศึกษาพิเศษเสนอมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการบริห าร
หลักสูตรการจัดการศึกษาโครงการพิเศษแต่ละหลักสูตร ตามความเหมาะสม โดยให้มีอานาจหน้าที่ในการบริหาร

๑๗
จั ด การให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานการจั ด การศึ ก ษาของมหาวิท ยาลั ย การควบคุ ม การบริห ารงบประมาณ
ของโครงการ และการจัดทารายงานการดาเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการอานวยการ มหาวิทยาลัย และสภา
มหาวิทยาลัย ” นั้น คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาการตลาด จึงได้ดาเนินการจัดทารายงานผล
การดาเนินงานการจัดการศึกษาโครงการพิเศษการจัดการธุรกิจค้าปลีกภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกับบริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ เสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
ก่อนที่จะมีการลงมติ ที่ประชุมได้มีการสอบถามเพื่อให้ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
จัดการศึกษาโครงการพิเศษนี้ ดังนี้
๑) เรื่ อ งทุ น การศึ ก ษา นั ก ศึ ก ษาโครงการนี้ ไ ด้ รั บ ทุ น การศึ ก ษาคิ ด เป็ น ๗๐
เปอร์เซ็นต์ ของค่าเล่าเรียน โดยในช่วงฝึกงาน จะได้รับสวัสดิการเรื่องที่พัก ได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงรายวัน และค่า
เดินทางด้วย
๒) เรื่องพื้นที่ฝึกงาน อยู่ในพื้นที่บริเวณมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งอยู่ไม่ลึกเข้า
ไปในเขตกรุงเทพมหานคร
๓) การประเมินผลช่วงฝึกงาน ผู้ประเมินประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ (๑) บริษัท CP ALL
(๒) ผู้จัดการร้านและพี่เลี้ยง (๓) อาจารย์นิเทศ
๔) โอกาสที่ นั ก ศึ ก ษาจะได้ ฝึ ก เกี่ ย วกั บ Critical Thinking เนื่ อ งจากต้ อ งอยู่ ใน
ภาคปฏิบัติในสัดส่วนที่มากกว่ าเมื่อเทียบกับการจัดการศึกษาแบบเดิม ทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกงาน
สาขาวิ ช าจะจั ด ให้ มี ก ารสั ม มนาหลั งฝึ ก งานเพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ นั ก ศึ ก ษาและอาจารย์ ได้ มี ก ารอภิ ป ราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งนาปัญหา อุปสรรคต่างๆ ที่ประสบมาร่วมกันวิเคราะห์ทาความเข้าใจ และ
หาทางแก้ไข
๕) ฝึกงานการค้าปลีกแต่ปริญญาที่ได้รับเป็นด้านการตลาด การค้าปลีกซึ่งนักศึกษา
ไปเรียนรู้ช่วงฝึกงานถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการตลาด แต่ช่วงศึกษาที่มหาวิทยาลัย นักศึกษาจะได้เรียน
วิชาที่ครอบคลุมการตลาดทั้งหมดตามหลักสูตร
และที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑) ควรเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ด้าน Critical Thinking
๒) ควรมีการทาวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะของนักศึกษาภายใต้โครงการลักษณะนี้ที่
ประสบความสาเร็จ
๓) มหาวิทยาลัยควรมีการเตรียมการรองรับนักศึกษาที่จบหลักสูตร ปวช. และ ปวส.
แบบทวิภาคี และสนใจมาศึกษาต่อเนื่องในหลักสูตรนี้ หรือหลักสูตรในลักษณะอย่างเดียวกันนี้

๑๘
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การจัดการศึกษาโครงการ
พิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบรายงานผลการดาเนินงานการจัดการศึกษา
โครงการพิเศษการจั ดการธุรกิจ ค้าปลีกภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลั ยราชภัฏ หมู่ บ้าน
จอมบึงกับบริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
๕.๑.๖ พิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดี ชี้แจงรายละเอียด
ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จากคณะกรรมการตรวจประเมินที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
จากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยผลการประเมินระดับมหาวิทยาลัยได้คะแนน ๔.๔๓ อยู่ใน
ระดับดี มหาวิทยาลัยจึงขอนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๐ เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติ ที่ ป ระชุ ม อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) และ (๑๕) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
๕.๑.๗ พิจารณาวันเปิด – ปิด ภาคเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา ๒๕๖๒
อธิการบดี ชี้แจงรายละเอียดว่า เรื่องของการเปิด – ปิด ภาคเรียน ทางสภามหาวิทยาลัยได้
มอบให้ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย ไปศึกษาข้อมูลของการที่จะปรับการเปิด – ปิดภาคเรียน มหาวิทยาลัยได้
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องนี้ตามคาสั่งที่ ๑๖๔๓/๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์วันเปิด
– ปิดภาคเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น เพื่อที่จะนาเสนอข้อมูลต่อ
สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณา และเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ ชี้แจงรายละเอียด ดังนี้
แบบเดิม
ภาคเรียนที่ ๑ เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคเรียนที่ ๒ เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม
แบบใหม่

ภาคเรียนที่ ๑ เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคเรียนที่ ๒ เดือนมกราคม – พฤษภาคม

คณะกรรมการฯ ได้วิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของการเปิด – ปิด ภาคเรียนทั้งแบบเดิมและ
แบบใหม่ (ปัจจุบัน) ของมหาวิทยาลัย ได้ดังนี้

๑๙

แบบเดิม (ภาคเรียนที่ ๑ เดือนมิถุนายน–กันยายน ภาคเรียนที่ ๒ เดือนตุลาคม– กุมภาพันธ์)
ข้อดี ๑) มีความเป็นสอดคล้องกับสภาพดินฟ้าอากาศ และงานเทศกาลต่าง ๆ ใน
ประเทศไทย
๒) มหาวิทยาลัยประหยัดค่าใช้จ่ายของค่าไฟฟ้าได้มาก
๓) เกิดประโยชน์กับนักศึกษาสายครู
๔) ไม่ทิ้งช่วงระยะเวลาปิดภาคเรียนนานเกินไปของนักศึกษาที่จบมัธยมศึกษา
ปีที่ ๖ เพื่อรอเข้ามหาวิทยาลัย
ข้อเสีย ๑) การรับนักศึกษาต่างชาติกับการแลกเปลี่ยนอาจารย์ ไม่ตรงกับการเปิด – ปิด
ในหลายประเทศของกลุ่มทวีปอเมริกา กลุ่มทวีปยุโรป และกลุ่มอาเซียน
๒) การเปิดรับอาจไม่ตรงกับระบบนักศึกษาแบบ TCAS
แบบใหม่ (ภาคเรียนที่ ๑ เดือนสิงหาคม–ธันวาคม ภาคเรียนที่ ๒ เดือนมกราคม– พฤษภาคม)
ข้ อ ดี ๑) มี ค วามเป็ น สากล สอดคล้ อ งกั บ หลายประเทศของกลุ่ ม ทวี ป อเมริ ก า
กลุ่มทวีปยุโรป และประเทศในประชาคมอาเซียน
๒) สะดวกในการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา และการทากิจกรรมทาง
วิชาการกับประเทศต่าง ๆ ที่เปิดตรงกัน
๓) การรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของไทยสะดวกมากยิ่งขึ้น
๔) ตรงกับระบบรับนักศึกษาในแบบ TCAS
ข้อเสีย ๑) สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการเรียนการสอน ทั้งภาคฤดูฝนและภาคฤดูร้อน
๒) ติดวันหยุดในเทศกาลท่องเที่ยว เช่น วันสงกรานต์
๓) นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รครุศ าสตรบั ณ ฑิ ต (สายครู) ต้ อ งไปฝึ ก สอนในเดื อ น
พฤษภาคม เพื่อให้ตรงกับการเปิด – ปิด ของโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทาให้มหาวิ ทยาลัยต้อง
ทาปฏิทินการเปิดสอนเป็น ๒ รอบ
๔) นักศึกษาสาเร็จการศึกษาไม่สอดคล้องกับการเปิดรับสมัครงานทั้งนักศึกษา
สายครูและนักศึกษาวิชาชีพอื่น ๆ
๕) จานวนนักศึกษามีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ปี พ.ศ.
แบบเดิม
๒๕๕๖
เริ่มแบบใหม่ ๒๕๕๗

จานวนนักศึกษา
๒,๑๕๙ คน
๑,๘๓๔ คน

๒๐
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑

๑,๖๕๕
๑,๕๖๖
๑,๔๓๑
๑,๐๑๒

คน
คน
คน
คน

ข้อมูลมหาวิทยาลัยที่เปิดภาคเรียนเดือนมิถุนายน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒
๑) มหาวิทยาลัยแม้โจ้
๒) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๓) มหาวิทยาลัยนเรศวร
๔) มหาวิทยาลัยราชมงคล
๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
๖) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงค์กร
๗) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลย์สงคราม
๘) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
๙) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
๑๐) มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
๑๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์
๑๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
๑๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏสรีษะเกษ
๑๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏสารคาม

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้อง
ประชุมบัวสวรรค์ ชั้น ๒ อาคารอานวยการ ที่ประชุมมีมติให้มหาวิทยาลัยเปิดเรียนต้นเดือนมิถุนายน โดยเริ่ม
ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ด้วยเหตุผล ดังนี้
๑) สอดคล้องกับสภาพอากาศและฤดูกาลของประเทศ
๒) เป็นการให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เข้ามาเรียนกับมหาวิทยาลัยก่อนไปเรียนกับ
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ
๓) นั กศึ ก ษาสายครู วางแผนได้ ตรงกั บ การเปิ ด เรีย นของโรงเรีย นประถมศึ ก ษา และ
มัธยมศึกษา
๔) ไม่ตรงกับวันหยุดเทศกาล เช่น วันสงกรานต์

๒๑
๕) อาจารย์นิเทศนักศึกษาได้อย่างสะดวกทั้งสายครูและสายสาขาวิชาอื่น ๆ
๖) การประชาสั มพั น ธ์รับ นั กศึก ษาเชิ งรุกได้ส อดคล้ องกั บวัน เปิ ด – ปิ ดภาคเรียนของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา
๗) ได้ใช้งบประมาณเงินแผ่นดินและเงินรายได้ในเดือนมิถุนายน กรกฎาคม และสิงหาคม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ยได้ประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี พิจารณาวันเปิด – ปิด ภาคเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒
ที่ ป ระชุม มี ม ติ ให้ เปิ ด ภาคเรี ย นปี ๒๕๖๒ ในต้ น เดื อ นมิ ถุ น ายน และมอบหมายให้ อธิ การบดีไปหารือ กั บ
อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กลุ่ ม ภู มิ ภ าคตะวั น ตกอี ก ๓ แห่ ง คื อ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลั ย มีม ติ เห็ น ชอบให้ มีการปรับวันเปิ ด – ปิ ด ภาคเรียน ปี การศึกษา ๒๕๖๒
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยให้มหาวิทยาลัยพิจารณาวันเปิด – ปิด ภาคเรียน ที่มีความสอดคล้อง
กับการจัดการศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์ ๔ ปี
๕.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๕.๒.๑ พิจารณาเลือกและแต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอนระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑ พิจารณาเลือกและแต่งตั้ง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น ได้ออกจากห้องประชุม
๕.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการกาหนดเงินเดือนเริ่มต้น
๕.๓.๑ พิจารณากาหนดเงินเดือนเริ่มต้นของอาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น
นายประพันธ์ มนทการติวงศ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามคาสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ ๒๖/๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดเงิน เดือนเริ่มต้นของอาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น สั่ง ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีรายชื่อคณะกรรมการ ดังนี้
๑) นายประพันธ์ มนทการติวงศ์
ประธานกรรมการ
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์
กรรมการ
๓) อาจารย์ ดร.นาวิน คงรักษา
กรรมการและเลขานุการ

๒๒
๔) นางสาวเสาวนีย์ พันสาคร

ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการได้ป ระชุมเมื่อวันจันทร์ที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้งชั้น ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงในเมืองราชบุรี พิจารณาความรับผิดชอบ
ในการบริ ห ารงาน ประสบการณ์ ความเชี่ ย วชาญ ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงานในอดี ต และฐานเงิน รายได้ ข อง
มหาวิทยาลัย ที่ประชุมมีมติกาหนดอัตราเงินเดือนเริ่มต้นของ อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น ในอัตราเดือนละ
๔๐,๐๐๐ บาท จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามมาตรา ๑๘ (๑๗) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
และ ข้อ ๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยเงินเดือนของผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารที่มิได้
เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ สภามหาวิทยาลัยมีมติกาหนดเงินเดือนเริ่มต้นของ
อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น อัตราเดือนละ ๔๐,๐๐๐ บาท
๕.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการอุทธรณ์ และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง
๕.๔.๑ พิจารณาขอขยายระยะเวลาพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ (เรื่องรับที่ ๑/๒๕๖๑)
อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชี่น ชี้แจงรายละเอียดว่า คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ประจามหาวิทยาลั ยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ก.อ.ม.) ได้รับหนังสือร้องทุกข์จาก อาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด
ตามหนังสือร้องทุกข์ ฉบับลงวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (เรื่องรับที่ ๑/๒๕๖๑) เนื่องจากข้อมูลที่เกี่ยวกับ
การประเมิน การปฏิบั ติราชการของผู้ ร้องทุ กข์มีข้อเท็จจริงจานวนมากและต้องพิ จารณาข้อมูล หลายด้าน
ประกอบกัน จึงไม่สามารถพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวได้ทันตามกาหนดเวลา ๙๐ วัน (ครบกาหนดวันที่ ๓
ตุลาคม ๒๕๖๑) และสภามหาวิทยาลัยได้มีมติขยายระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ออกไปอีก ๓๐ วัน
ซึ่งครบกาหนดระยะเวลาที่ขอขยายเป็นวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น
คณะกรรมการอุท ธรณ์ และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลั ยขอเรียนว่า ได้ดาเนินการ
พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวแล้วเสร็จ ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ซึ่งเกิน กาหนดระยะเวลาที่ขอขยาย จ านวน ๙ วัน ดังนั้น จึงขอให้ ส ภามหาวิท ยาลั ยโปรดพิ จารณาขยาย
ระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย ส่วนที่เกิน
กาหนดระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม)

๒๓
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามมาตรา ๑๘ (๑๓) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุญาตให้ขยายระยะเวลาพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวออกไปอีก ๓๐ วันนับแต่วัน
ครบกาหนดเดิม
๕.๔.๒ พิจารณาคาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของอาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด (เรื่องรับที่ ๑/๒๕๖๑)
มติที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอนระเบียบวาระที่ ๕.๔.๒ พิจารณาคาวินิจฉัยเรื่อง
ร้องทุกข์ของอาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด (เรื่องรับที่ ๑/๒๕๖๑)
๕.๔.๓ พิจารณาขยายระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของ อาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด
(เรื่องรับที่ ๒/๒๕๖๑)
อาจารย์ ดร.วินั ย ชุ่มชี่น ชี้แจงรายละเอียดว่า คณะกรรมการอุทธรณ์ และร้องทุกข์
ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้รับหนังสือร้องทุกข์จากอาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด ตามหนังสือ
ร้องทุกข์ฉบับลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ (เรื่องรับที่ ๒/๒๕๖๑) ข้อ ๓๓ วรรคสาม แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ และการแก้ไขคาสั่งลงโทษ พ.ศ. ๒๕๕๖ กาหนดให้
พิจารณาให้ แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วันนับ แต่วันที่ได้รับหนังสือร้องทุกข์ ครบกาหนด ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะกรรมการอุท ธรณ์ และร้องทุ กข์ ป ระจามหาวิท ยาลั ย ขอเรีย นว่า ได้ด าเนิ น การ
พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวแล้วเสร็จในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ซึ่งเกินกาหนดระยะเวลาการพิจารณา จานวน ๙ วัน ดังนั้น จึงขอให้สภามหาวิทยาลัยโปรดพิจารณาขยาย
ระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยส่วนที่เกิน
กาหนดระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์นี้ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม)
มติ ที่ ป ระชุ ม อาศั ย อ านาจตามมาตรา ๑๘ (๑๓) พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุญาตให้ขยายระยะเวลาพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวออกไปอีก ๓๐
วันนับแต่วันครบกาหนดเดิม
๕.๔.๔ พิจารณาคาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของอาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด (เรื่องรับที่ ๒/๒๕๖๑)
มติที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอนระเบียบวาระที่ ๕.๔.๔ พิจารณาคาวินิจฉัยเรื่อง
ร้องทุกข์ของอาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด (เรื่องรับที่ ๒/๒๕๖๑)

๒๔
วาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๖.๑ ประกาศมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่บ้ านจอมบึ ง เรื่อ ง การรับ สมั ครนั ก ศึ กษาพิ การเข้าศึ กษา
ในระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข ชี้แจงรายละเอียดว่า ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนจัดการศึกษา
สาหรับนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง การรับสมัคร
นั ก ศึ ก ษาพิ ก ารเข้ า ศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ป ระจ าปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๑ ประกาศ ณ วั น ที่ ๒ มี น าคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว นั้น
เพื่ อ ขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณเงิ น อุ ด หนุ น ทางการศึ ก ษาส าหรั บ คนพิ ก ารใน
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาจากส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา กองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา ได้ รับ ค าแนะน าจาก
คณะกรรมการการอุ ด มศึ กษาว่า ให้ น าประกาศมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ านจอมบึ ง เรื่อ ง การรับ สมั ค ร
นักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบและ
เห็นชอบ จึงขอนาเสนอประกาศดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัย (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยมีมติรับทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง
การรับสมัครนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ และให้มหาวิทยาลัย
ดาเนินการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสาหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
วาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
๗.๑ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒ พิจารณา
วิ นิ จ ฉั ย การด าเนิ น การเลื อ กกรรมการสรรหาคณบดีค ณะวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีฯ ได้ว ิน ิจ ฉัย ว่า
องค์ป ระกอบของคณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเลือกกันเองตามคาสั่ง
ดังกล่ าว ในส่ วนของผู้ แ ทนคณาจารย์ ป ระจ าหรือ คณาจารย์ พิ เศษของคณะวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี
ต้องครอบคลุมอาจารย์ที่มีสัญญาจ้าง และปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาแล้วอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๖ เดือน
ด้วย มีผลให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามคาสั่งที่ ๒๕/๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่
๑๑ ตุ ล าคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ไม่ ช อบด้ ว ยข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง ว่ าด้ ว ยคุ ณ สมบั ติ
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ และ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อให้การดาเนินการสรรหา
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความถูกต้องตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
และข้อบั งคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้ านจอมบึง ว่าด้วยคุณ สมบัติ หลักเกณฑ์ และวิ ธีการสรรหาคณบดี
พ.ศ. ๒๕๔๗ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

๒๕
มติที่ประชุม อาศัย อานาจตามความ ในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญ ญัติม หาวิท ยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และ ข้อ ๕ แห่ งข้อบั งคั บมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ หมู ่บ ้า นจอมบึง ว่า ด้ว ยคุ ณ สมบัติ
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมีมติแต่งตั้งบุคคล
ที่มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑) ผศ.ดร.โสภณ พวงสุวรรณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
๒) ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์
รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย
รองประธาน
๓) ดร.จรูญ เตชะเจริญกิจ
บุคคลภายนอก ซึ่งมีความรู้ความสามารถหรือ
มีความเชี่ยวชาญ
กรรมการ
สาหรับกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีองค์ประกอบผู้แทนจากคณาจารย์
ประจาหรือคณาจารย์พิเศษ และผู้แทนจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ ให้มหาวิทยาลัยดาเนินการให้แต่ละ
องค์ประกอบดาเนินคัดเลือกกันเองตามข้อบังคับ เมื่อได้รายชื่อผู้แทนจากคณาจารย์ประจาหรือคณาจารย์
พิเศษในคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้แทนจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรียบร้อยแล้ว
ให้เลขานุการดาเนินการจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ
นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามเพื่อดาเนินการต่อไป
๗.๒ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เลิกประชุมเวลา ๑๙.๑๕ น.

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

ผู้บันทึกและตรวจรายงาน
ผู้พิมพ์
ผู้พิมพ์
ผู้บันทึกและตรวจทานรายงาน

