๑
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม 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. นายประพันธ์ มนทการติวงศ์
๗. นายเรืองชัย เนตรปฐมพร

นายกสภามหาวิทยาลัย
อธิการบดี
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๙. อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น
กรรมการจากผู้บริหาร
๑๐. อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์
กรรมการจากผู้บริหาร
๑๑. อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง
กรรมการจากผู้บริหาร
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ กรรมการจากผู้บริหาร
๑๓. อาจารย์ ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
๑๔. อาจารย์ ดร.นาวิน คงรักษา
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
๑๕. อาจารย์ ดร.บุรินทร์ นรินทร์
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
๑๖. อาจารย์สมชาติ เกตุพันธ์
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
๑๗. อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข
รองอธิการบดี
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค์ ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
๑๙. นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์
นิติกร
๒๐. นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๒๑. นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีวสันต์ นาคเสนีย์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตศักดิ์ กาญจนอโนทัย
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ยงค์อานวย
๔. ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤษ สุขเจริญ

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

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

๒
๕. อาจารย์ ดร.สุเมธ ลิปิโรจนพงศ์
๖. อาจารย์ ดร.ราชศักดิ์ สุวรรณนัจคิรี
๗. อาจารย์อนุชา บุญเกิด
๘. ว่าที่ร้อยเอกภัทรกฤต คัชมาตย์
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัจจา ไกรศรรัตน์
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์ เพิ่มชาติ
๑๑. อาจารย์ ดร.พนารัตน์ แสงวิจิตร
๑๒. อาจารย์รัชนิดา รอดอิ้ว
๑๓. อาจารย์ภาคภูมิ พันธุ์พิมานมาศ
๑๔. อาจารย์กุมรินทร์ ไพบูลย์
๑๕. อาจารย์ ดร.สุทธิรักษ์ อ้วนศิริ
๑๖. นางสาวบารมี ชูชัย
๑๗. นายวุฒิกร ไชยพันธ์

อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ
อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ
อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ
อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ
อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
นิติกร

ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ชั ย ฤทธิ์ ศิ ล าเดช รัก ษาราชการแทนอธิ ก ารบดี เรี ย นเชิ ญ นายกสภา
มหาวิทยาลัยมอบโล่ให้กับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงที่ได้รางวัลจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๕” เมื่อวันที่ ๒ – ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี โดยมีผู้ได้รับรางวัลดังนี้
๑) อาจารย์ ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก ได้รับรางวัล
(๑.๑) นักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
(๑.๒) นาเสนอผลงานวิจัยดีเด่นภาคบรรยาย สาขาวิชาชีววิทยา
๒) อาจารย์ณิชากร ปทุมรังสรรค์ ได้รับรางวัล น าเสนอผลงานวิจัยดีเด่น ภาคโปสเตอร์ สาขาวิช า
วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากประธาน
๑) การขับเคลื่อนการเทียบระดับ (Benchmarking) การเทียบระดับเป็นวิธี การพัฒนาองค์กร
ที่ดีมาก ในอนาคตควรนาวิธีนี้มาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย ด้วย ขณะนี้ได้นามาใช้เรื่องการปรับปรุงระบบ
การเรียนการสอนแบบ Active Learning หน่วยงานที่จะเป็นแบบให้องค์กรอื่นได้เรียนรู้ ได้แก่ คณะครุศาสตร์
กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยทั้งสองคณะจะเป็นพี่เลี้ยงให้ด้วย และหวังว่าในปีการศึกษาต่อไป
Active Learning จะครอบคลุมทั่วทั้งมหาวิทยาลัย และขอขอบคุณศูนย์ Active Learning ที่ได้ดาเนินการ

๓
อย่างเข้มแข็ง มีสิ่งท้าทายที่จะทาให้ Active learning เดินหน้าไปได้เร็วขึ้น คือ การจัดงานเชิงระบบ เพราะ
จะทาให้มี Alignment เช่น เรื่องระบบประกันคุณภาพภายใน ควรมีการกาหนดให้การสอน Active Learning
บรรจุอยู่ในหัวข้อการประกันคุณภาพภายในอย่างชัดเจน อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องภาระงาน ซึง่ คณะมีข้อห่วงใยว่า
อาจมี อาจารย์บ างส่วนไม่ดาเนิน การ จริงแล้ วก็เป็นธรรมชาติขององค์กร หากมหาวิทยาลัย มีระบบรองรับ
ทั้งเรื่องการประกันคุณภาพภายใน และเรื่องภาระงาน จะทาให้อาจารย์ปรับตัวได้เร็วขึ้น
๒) เรื่อ งการพั ฒ นาครู ตอนนี้ ป ระเทศไทยมีก ลุ่ ม การเคลื่ อ นไหวที่ เป็ น เครือ ข่ายกลุ่ ม ปฏิ รูป
การศึกษา Thailand Education Partnership (TEPS) มีนายอานันท์ ปันยารชุน เป็นประธาน จัดประชุม
(Conference) ทุกปี TEPS จะมีวงย่อยๆ ที่สาคัญ เช่น วงโรงเรียนปฏิรูป วงพ่อแม่ปฏิรูป การศึกษา วงผู้นา
เยาวชน วง Area-Based Education แล้วก็จะมีวงหนึ่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเกี่ยวข้องอย่างมาก คือ การผลิต
และการพั ฒ นาครู และมหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้านจอมบึงเป็ นผู้ น าส าคัญ โดยอธิก ารบดี ได้ไปนาเสนอ
บทเรียนและมีการอภิปราย สุดท้ายที่ประชุมประมวลข้อสรุป ว่า โอกาสอยู่ที่มีการปฏิรูประบบการผลิตครู
นอกจากนี้ยังได้มีการอภิปราย ทาอย่างไรให้ได้ครูที่ดี ก็ได้มีการพูดถึงเรื่องการมีหลักสูตรใหม่ที่เน้นสมรรถนะ
(Competency) ซึ่ ง หลั ก สู ต รอิ ง สมรรถนะนี้ จ ะเปลี่ ย นวิ ธี ก ารสอนแบบเป็ น เรื่ อ งให้ ก ลายเป็ น การสอน
เชิงสมรรถนะ ซึ่งจะมีสมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย โดยสอนเป็นโมดูลแทน ซึ่งเป็นเรื่องที่ทั่วโลกกาลังทากันอยู่
แต่การสอนอิงสมรรถนะก็เป็นปัจจัยความสาเร็จ หนึ่งเท่านั้น ปัจจัยความสาเร็จยังมีเรื่องการพัฒนาอาจารย์
คณะครุศาสตร์ ซึง่ มีปัจจัยอยู่สามข้อ ๑) ต้องทาให้อาจารย์คณะครุศาสตร์มีใจเปิดกว้าง เครื่องมือที่สาคัญ คือ
จิ ตปั ญ ญา ที่ ม หาวิท ยาลั ย ท า คือ เรื่อ งสติ ๒) การสอนแบบ Active Learning ๓) การเข้าร่ว มวง PLC
เพื่ อพัฒ นาหลั กสูตรและการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทั้งหมดนี้จะทาได้ดี หากมีการบริห ารจัดการ
ที่เข้มแข็ง มีการวางแผนที่ดี
๓) ได้รั บ หนั งสื อร้ องเรีย นถึงนายกสภามหาวิทยาลั ย และกรรมการสภามหาวิท ยาลั ย จาก
คุณอรุณ ระย้าย้อย ซึ่งเคยถูกพิจารณาให้ออกเมื่อนานมาแล้ว ต่อมามีการร้องเรียนศาลปกครอง และมีการ
ตัดสินไปแล้ว ท้ายที่สุดศาลก็ให้ทางมหาวิทยาลัยเยียวยา ซึ่งได้มีการเยียวยาไปเรียบร้อยแล้ว การทาหนังสือ
ร้องเรียนมา นั้น เพื่อให้การพิจารณามีความชัดเจน จึงเห็น ว่า ควรให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย
พิจารณาโดยศึกษาข้อมูลทุกประเด็น และนามาเสนอสภามหาวิทยาลัย
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๒ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากอธิการบดี
๑) ความคืบหน้า คดีหมายเลขดาที่ บ. ๑๖๖/๒๕๕๗
สานักงานคดีปกครอง สานักงานอัยการสูงสุด ได้มีหนังสือที่ อส.๐๐๒๗.๕/๒๒๘๑ เรื่อง
แจ้งกาหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกและนัดฟังคาพิพากษาของศาลปกครองกลาง ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๖๑ แจ้งกาหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ และนัดฟังคาพิพากษา
ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ คดีหมายเลขดาที่ บ.๑๖๖/๒๕๕๗ ณ ศาลปกครองกลาง ระหว่าง นายสนม ผิวงาม

๔
ผู้ฟ้องคดี กับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ ๑ กับพวกรวม ๕ คน ผู้ถูกฟ้องคดี (ศาลรับฟ้องเฉพาะ
สภามหาวิทยาลัย) ตามหมายศาล ฉบับลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ศาลปกครองกลาง (รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม)
๒) ในวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี จะมาตรวจ
เยี่ยมมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์คือมาดูความก้าวหน้าการดาเนินการงานของมหาวิทยาลัยหลังจากที่ได้
เดินทางมาตรวจเยี่ยมเมื่อปี ๒๕๖๐ และประเด็นที่ ๒ คือ ต้องการพบนักศึกษาครูทั้งหมด เพื่อจะบรรยายและ
ให้แนวทางในการเรียนแก่นักศึกษาครู จุดเน้นในการตรวจเยี่ยมมีสองเรื่องหลัก คือเรื่องการผลิตและพัฒนาครู
และเรื่อ งการพั ฒ นาท้ องถิ่น ในภาคบ่ ายมหาวิท ยาลั ยได้ จัดให้ ไปเยี่ ยมชมพื้ น ที่ในอาเภอบ้ านคา ซึ่งเป็ น
ตัวอย่างที่มหาวิทยาลัยได้ไปพัฒ นาโดยใช้ชุดโครงการวิจัยเรื่องสัปปะรดเมื่อปีที่ผ่านมา โดยมีหน่วยงานใน
พื้นที่ ชาวบ้าน มาร่วม นอกจากนี้ยังมีการนาผลงานการบริการวิชาการให้กับชุมชนที่ได้ผล จากชุมชนหัวเขา
จีน อาเภอปากท่อ และที่ชุมชนนครชุมม์ อาเภอโพธาราม ไปร่วมนาเสนอ
๓) การจัดงาน สสส.จอมบึงมาราธอน อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม
ว่า งาน สสส.จอมบึ งมาราธอน ครั้งที่ ๓๔ จะจัดขึ้น ในวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ จะมีการประชุม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด มาเป็นประธาน
แทน จานวนนักวิ่งทั้งหมดประมาณ ๑๔,๓๐๐ คน เป็นการวิ่งมาราธอนที่มีสัดส่วนมากที่สุดคือ ๔๐% ใน
ปัจจุบันการจัดการแข่งขันมาราธอนมีการแข่งขันสูงมาก จุดเน้นของจอมบึงมาราธอนที่จะได้ดาเนินการใน

ปัจจุบันไปสู่อนาคตคือการจัดการแข่งขันที่มีมาตรฐาน และในปีนี้จะมี Professor จากมหาวิทยาลัยทสึคุบะ
ประเทศญี่ปุ่น มาร่วมวิ่งและร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการจัดการแข่งขันที่มีมาตรฐานอีกด้วย
อธิการบดีขอเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยในการร่วมต้อนรับองคมนตรี และร่วมกิจกรรม
เดินวิ่ง ในงาน สสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ ๓๔
๔) ในวั น ที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ สมเด็ จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุ มารี
จะเสด็จพระราชดาเนินมาตรวจเยี่ยมการดาเนินการของโรงเรียน ตชด.ตะโกปิ่นทอง ซึ่งมหาวิทยาลัยเป็น
หน่วยงานที่มีส่วนสาคัญในการดูแล ช่วยเหลือโรงเรียน ตชด. สิ่งทีมหาวิทยาลัยจะไปดาเนินการเพิ่มเติมจาก
ที่ได้ทาคือการปรับปรุงอาคารเรียน และห้องเรียนเพื่อให้เป็นห้อ งเรียนที่เหมาะสม ได้แก่ ห้ องคอมพิวเตอร์
ห้องคณิตศาสตร์ ปรับปรุงบรรยากาศห้องเรียน สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และจะมีการสาธิตการสอน
ให้สมเด็จพระเทพพระรัตนฯ ได้ทอดพระเนตร ได้แก่การสอนคณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจารย์
ดร.บุรินทร์ นรินทร์จะเป็นผู้ดูแลเรื่องคอมพิวเตอร์ กิจกรรมทั้งหมดที่มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการไปก่อนหน้านี้
คือ การพัฒนาครู โรงเรียนตะโกปิ่นทอง เพื่อยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก และจะได้ทา
รายงานถวายในวันที่พระองค์เสด็จ

๕
๕) นางสาวนิ ตยาพร เสี ยงสลั ด นั กมวยหญิ ง หงส์ ขาว ม.ราชภั ฏหมู่ บ้ านจอมบึ ง นั กศึ กษา
สาขาวิชามวยไทยและพลศึกษา เสียชีวิตเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ในห้องพักของนักศึกษาเป็นนักศึกษา
ที่ผลการเรียนดี และนั กมวยที่มีชื่อเสียง ได้ทาชื่อเสี ยงให้ กับทั้งมหาวิทยาลัยและประเทศ นับเป็นความสูญเสี ย
อย่ างใหญ่ ห ลวง สาเหตุ การเสี ยชี วิ ตอยู่ กระบวนการสอบสวนของเจ้ าหน้ าที่ ต ารวจ เบื้ องต้ นมหาวิ ทยาลั ย
ได้ช่วยเหลือสนับสนุนเงินจัดงานศพ และอานวยความสะดวกให้แก่อาจารย์และนักศึกษาที่จะไปร่วมงาน
นายกสภามหาวิทยาลัย ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว ของนักศึกษา และให้ข้อคิดเห็นว่า
นอกเหนือจากการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ที่สามารถทาได้แล้ว ควรมีการทบทวนระบบการป้องกันเกี่ยวกับปัญหา
ทางด้านอารมณ์และพฤติกรรม คือ ระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา อาจารย์ควรทราบปัญหาของนักศึกษา
ควรมีการประเมินความรุนแรงที่ถูกต้องเหมาะสมตั้งแต่ต้น ในทางวิชาการการฆ่าตัวตายมีสองแบบ คือ จบชีวิต
แบบหุนหัน และจบชีวิตโดยที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า ที่เกิดมากกว่า คือ เป็นโรคซึมเศร้า ขอให้เป็นกรณีศึกษา
เพื่อที่จะป้องกันในอนาคต ขอให้ศึกษาในเชิงระบบของมหาวิทยาลัยในการป้องกัน ว่ามีส่วนใดที่จะสามารถ
พัฒนาได้ ควรตั้งคณะทางานเพื่อเข้าไปศึกษาแล้วรายงานเสนอสภามหาวิทยาลัยว่าค้นพบอะไร ได้โอกาสอะไร
ในการพัฒนา จากนี้ไปนักศึกษาวัยหนุ่มสาวน่าจะมีแนวโน้มที่มีปัญหามากขึ้น มหาวิทยาลัยควรรู้ และแก้ไข
ก่อ นที่จ ะเกิด เหตุก ารณ์รุน แรงขึ้น มา มอบ อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง เป็น ผู้แทนเข้า ไปดูเรื่อ งระบบ
การดู แ ลนั กศึ กษาเพื่ อการช่ วยเหลื อป้ องกั น ล่ วงหน้ า เดิ มมั กเน้ น แต่ First aid ต่ อมาต้ องให้ ความส าคั ญ คื อ
Cyclical first aid การช่ว ยเหลือ ทางจิต ใจ มีห ลัก ๓ ข้อ ๑) การสอดส่อ งมองหา ๒) ใส่ใจรับ ฟัง และ
๓) ส่งต่อ เชื่อมโยง
๖) Active learning
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ อ รรถพล อุ ส ายพั น ธ์ ได้ ชี้ แ จงว่ า สภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ มี น โยบาย
ประกาศมหาวิทยาลัยแห่ง Active learning ใช้เครื่องมือ Benchmarking เทียบระดับและกระบวนการพัฒนา
อาจารย์โดยใช้วง PLC และเมื่อวันที่ ๑๒ - ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ได้จัด Workshop ทั้ง ๖ คณะ ในการ
เทียบระดับ ซึ่งมีผลตามเอกสารประกอบการประชุมแยกชุด โดย อาจารย์ ดร.นาวิน คงรักษา จากศูนย์ Active
Learning
อาจารย์ ดร.นาวิน คงรักษา ชี้แจงรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกชุดว่า
การเทียบเคียง Benchmarking จะมีคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นแกนนาในการเทียบเคียง กับอีก ๓ คณะ คือ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย การเทียบเคียง ๓ คณะ เพื่อให้เห็นระดับการเปลี่ยนแปลงของการ
จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในมหาวิทยาลัย จากการเทียบเคียงและผลการประเมินตนเอง
ของทั้ง ๖ คณะ ค้นพบว่าทั้ง ๓ คณะที่ยังไม่ได้เป็นแกนนา มีผลการประเมินตนเองค่อนข้างน้อย และอีก ๓ คณะ
ที่เป็นแกนนาคะแนนค่อนข้างสูงกว่า ซึ่งเป็นการเทียบเคียงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของคณะ และแต่ละคณะ
ก็จะรู้ว่าต้องทาและพัฒนาอะไร เพื่อไปจัดทาแผนพัฒนาของคณะ

๖
สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้กระบวนการ
PLC ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งจัดโดยศูนย์การจัดการเรียนรู้ (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมแยกชุด)
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ อรรถพล อุ ส ายพั น ธ์ ชี้ แ จงเพิ่ ม เติ ม ว่ า หลั ง จากนี้ ทุ ก คณะจะมี
แผนปฏิ บั ติ งานในภาคเรี ย นที่ ๒/๒๕๖๑ ที่ จ ะเปิ ด ในเดื อ นมกราคม และมี แ ผนล่ ว งหน้ า ในภาคเรีย นที่
๑/๒๕๖๒ และ ๒/๒๕๖๒ ทั้ง ๖ คณะ โดยศูนย์ Active Learning จะมาปรับเพื่อสร้างให้เป็นแผนในภาพรวม และ
ในระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ นายกสภามหาวิทยาลัยได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรจัดอบรมเรื่อง
สติกับการจัดการเรียนรู้และการดาเนินชีวิต ณ เดอะเกรซรีสอร์ท อัมพวา เพื่อสร้างสติทั้งองค์กร อาจารย์ที่
เข้ารับการอบรมจะเป็นอาจารย์ที่สอนวิชาชีพครูและสอนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
นายกสภามหาวิทยาลัย เสนอว่า งานประกันคุณภาพจะทาเรื่องนี้ให้สาเร็จต้องทาร่วมกัน
๓ ข้อ คือ ๑) นากรอบนี้ไปบรรจุอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อกาหนดของการประกันคุณภาพภายในให้ชัดเจน
ข้อ ๒) ขอให้การประกันคุณภาพภายในเปลี่ยนไปใช้เกณฑ์แบบเดียวกับ Benchmarking ข้อ ๓) ขอให้อบรม
ผู้ประกันคุณภาพภายในรอบใหม่ให้เข้าใจเรื่องข้อกาหนดใหม่และเกณฑ์ใหม่ เพราะไม่เช่นนั้น จะประเมินตาม
ข้อ กาหนดเดิม หรือ เกณฑ์ เดิม อีกประเด็น หนึ่ งคือการเที ยบระดั บ จะเป็ น ๒ ต่อ ๔ คณะ เนื่องจากคณะ
วิทยาศาสตร์ฯ ซึ่งที่จริงยังมีความเข้มแข็ง แต่ ข้อมูลด้านการนา และแผนการบริหารมีการลดหย่อนลงไปบ้าง
ในการเทียบระดับคราวนี้
อาจารย์ ดร.ทั ศนี ย์ นาคเสนี ย์ แสดงความเห็ นว่ า เห็ นด้ วยกั บการท า PLC และ Active
learning ควรทาแบบบูรณาการเรื่องของการประกันคุณภาพไปด้วยเพื่อไม่ต้องดาเนินการ ๒ ทาง และสิ่งหนึ่ง
ทาให้เกิดอย่างเป็นรูปธรรม คือ การสร้างระบบแรงจูงใจเรื่องระบบค่าภาระงาน ซึ่งจะทาให้มกี ารขับเคลื่อนได้ไม่ยาก
อธิ ก ารบดี ชี้ แ จงเพิ่ ม เติ ม ว่ า เรื่ อ งการประกั น คุ ณ ภาพอยู่ ในขั้ น ตอนการน ามาตรฐาน
การอุดมศึกษาที่ประกาศมาเป็นหลัก คณะทางานทาร่วมกันในระดับ ภูมิภาคตะวันตก ในส่วนของ Active
Learning ได้กาหนดเป็นตัวบ่งชี้อยู่ในมาตรฐานกระบวนการเรียนรู้ และนัดประชุมคณะกรรมการที่ฝ่ายบริหาร
ไปจัด Workshop ที่จะไปทาแผนการปรับปรุงแผนเดือนมกราคม และหลังจากนั้นจะมีการปรับและนาเสนอ
สภามหาวิทยาลัย โดยจะเสนอสภาวิชาการซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญพิจารณากลั่นกรอง ในส่วน
ของภาระงานได้แต่งตั้งคณะทางานปรับปรุงภาระงาน และดาเนินการปรับปรุงไปแล้วประมาณร้อยละ ๖๐
เนื่องจากต้องเชื่อมโยงกับการประเมินเพื่อเลื่อนเงินเดือน หากประกาศภาระงานใหม่จะมีผลกระทบการเลื่อน
เงินเดือน ซึ่งมีหลายขั้นตอนตามที่ กพอ.กาหนด จึงยังไม่สามารถดาเนินการได้ แต่อาจารย์สามารถนางาน
ส่วนนี้เข้าสู่กระบวนการประเมินได้เลย
ที่ประชุมรับทราบ

๗
๑.๓ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากกรรมการ
ไม่มี

๑.๔ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากเลขานุการ
ไม่มี

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑เมื่อวัน
อังคารที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ประธานขอให้ ที่ ป ระชุ ม ตรวจสอบรายงานการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ านจอมบึ ง
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้ง
ที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยไม่มีการแก้ไข
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ อาจารย์ ดร.วินั ย ชุ่มชื่น สื บเนื่องหน้า ๑๕ เรื่องข้อเท็จจริงกรณี การเสนอขอโปรดเกล้ าฯ
แต่งตั้งอธิการบดี ตามที่ส ภามหาวิทยาลั ยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนขอ
คัด ค้า นการเสนอขอโปรดเกล้า ฯ แต่ง ตั้งอธิก ารบดีต ามหนัง สือ สานัก งานคณะกรรมการการอุด มศึก ษา
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
คณะกรรมการฯ ได้จัดประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และ
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนขอ
คัด ค้า นการเสนอขอโปรดเกล้า ฯ แต่ง ตั้งอธิก ารบดีต ามหนัง สือ สานัก งานคณะกรรมการการอุด มศึก ษา
ที่ ศธ ๐๕๐๙ (๕).๗/๔๐๕๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง ดังนี้
เรื่องร้องเรียนที่ ๑ ว่าเป็นกรณีที่มีการร้องเรียนว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช ถูก ป.ป.ช. ดาเนินคดี
เรื่องการอนุมัติให้ดาเนินการเบิกจ่ายเงินในโครงการบริการวิชาการไปใช้ในโครงการที่ไม่ได้
ดาเนินการ รายละเอียดตามหนังสือร้องเรียน ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

๘
คณะกรรมการตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง ฯ ตรวจพบข้ อ มู ล ว่ า เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นดั ง กล่ า ว ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีคาสั่งลับ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อสอบวินัยผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช ว่าได้กระทาผิดจริงตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ โดยยังอยู่ระหว่างการดาเนินการสอบสวน
กระทาผิ ดจริงตามที่ถูกกล่าวหา ทั้งยังไม่พบว่ามีข้อกาหนดว่าการที่ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
จะตกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติการดารงตาแหน่งอธิการบดีตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา อธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ เทียบเคียงได้กับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ๒๕๖๐ มาตรา ๒๙ วรรคสองกาหนดว่า “ในคดีอาญา ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือ
จาเลยไม่มีความผิด และก่อนมีคาพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทาความผิดจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้น
เสมือนเป็นผู้กระทาความผิดมิได้ ” ดังนั้น เมื่อยังไม่มีข้อมูลว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาผิดจริงตามที่กล่าวหา
จึงยังถือไม่ได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาผิดวินัยและถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ จึงไม่ควรจากัดสิทธิของบุคคลดังกล่าว
เรื่องร้องเรียนที่ ๒ ที่ร้องเรียนว่า ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิล าเดช นาเงินในโครงการผลิ ตตาราคุณ ภาพ ไปสร้าง
พระพุทธรูป จานวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) จนบัดนี้ยังไม่ได้นาเงินส่งคืน
ให้กับโครงการผลิตตาราคุณภาพ และเป็น การใช้จ่ายงบประมาณโดยไม่ชอบ รายละเอียด
ตามหนังสือร้องเรียน ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ ตรวจพบข้อมูลว่าเรื่องร้องเรียนดังกล่าวทางสานักศิลปะและ
วัฒ นธรรมได้มีการส่ งคืน เงิน ดังกล่ าวไปให้ โครงการสนับสนุนการผลิ ตเอกสารตาราคุณ ภาพ มรภ.หมู่บ้ าน
จอมบึ งเรีย บร้ อยแล้ ว และต่อมามีการปิ ดบัญ ชีเงินฝากออมทรัพ ย์ ชื่อบัญ ชี “โครงการสนับสนุ นการผลิ ต
เอกสารตาราคุณภาพ มรภ. หมู่บ้านจอมบึง ” เลขที่ ๗๔๔๐๑๔๓๖๙๘ เพื่อนาเงินคงเหลือส่งเป็นเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว
เรื่ องร้ อ งเรี ยนที่ ๓ ที่ ร้อ งเรี ย นว่า มี การฟ้ องร้อ งด าเนิ น คดี ระหว่างมูล นิ ธิป ระชานุเคราะห์ ราชบุ รี ฟ้ อ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หมายเลขคดีดาที่ ๕๙๗/๒๕๕๖ ณ ศาลจังหวัดราชบุรี
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช ได้ดารงตาแหน่งเป็นอธิการบดี
ยังไม่มีการคืนเงินให้กับมูลนิธิฯ และพยายามสู้คดี รายละเอียดตามหนังสือร้องเรียน ลงวันที่
๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และร้องเรียนว่า กรณีการรับเงินบริจาค จานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
(ห้าแสนบาทถ้วน) จากมูลนิธิประชานุเคราะห์ ราชบุรี แล้วไม่ดาเนินการตามวัตถุประสงค์
จนถูกฟ้องคดี การคืนเงินบริจาคไม่นาเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัยและมีเหตุสงสัยว่านาเงิน
จากแหล่งใดไปคืน เมื่อมีการคืนแล้วแต่การกระทาผิดวินัยราชการไม่มีกฎหมายระบุให้
ผู้กระทาผิดไปแล้ ว มาแก้ไขภายหลังได้ รายละเอียดตามหนังสื อร้องเรียน ลงวันที่ ๒๖
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

๙
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ ตรวจพบข้อมูล ว่า เรื่องร้องเรียนดังกล่ าวเป็น กรณี ที่มูลนิ ธิ
ประชานุเคราะห์ ราชบุรี ได้เคยบริจาคเงินให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างโรงเรียนสาธิต ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ต่อมามูลนิธิประชานุเคราะห์ ราชบุรี ได้ฟ้องเรียกเงินบริจาคคืน จานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
และมหาวิทยาลัยได้คืนให้มูลนิธิป ระชานุ เคราะห์ ราชบุรี ตามสัญญาประนีประนอมยอมความและคืนตาม
คาพิ พ ากษาในคดี แพ่ งของศาลจั งหวัด ราชบุ รีเรียบร้อ ยแล้ ว เงิน ที่ คื น เป็ น เงิน บริจ าคที่ ได้ เก็ บ ไว้ในบั ญ ชี
เงินบริจาคของมูลนิธิประชานุเคราะห์ โดยได้คืนให้กับมูลนิธิประชานุเคราะห์ ราชบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว
เรื่ องร้ อ งเรี ยนที่ ๔ ที่ ร้อ งเรี ย นว่า มี การฟ้ องร้อ งด าเนิ น คดี ระหว่างมู ล นิ ธิป ระชานุเคราะห์ ราชบุ รี ฟ้ อ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จาเลยที่ ๑ และผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
ในฐานะส่วนตัว จาเลยที่ ๒ ในข้อหาขับไล่เรียกค่าเสียหาย คดีหมายเลขดาที่ ๑๐๕๘/๒๕๕๙
ณ ศาลจังหวัด ราชบุรี รายละเอีย ดตามหนังสือ ร้อ งเรีย น ฉบับ ลงวัน ที่ ๒๖ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๑ และกรณีการบุกรุกที่ดินของมูลนิธิประชานุเคราะห์ ราชบุรี ที่มีการฟ้องร้อง
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แต่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อ้างว่าอยู่ระหว่าง
การไกล่เกลี่ย และสิ่งก่อสร้างที่สร้างใช้งบประมาณในที่ดินของเอกชน รายละเอียดตามหนังสือ
ร้องเรียน ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ ตรวจพบข้อมูลว่า กรณีการฟ้องร้องคดีดังกล่าวนั้น มีมูลกรณีเกิด
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ จากการทาบั น ทึกข้อตกลงให้ ใช้ประโยชน์ในที่ดินจานวน ๑๕ ไร่ ที่ ตาบลดอนตะโก
อาเภอเมือง จังหวัดราชบุ รี เป็ น คดีแพ่ง ระหว่างมูลนิธิประชานุเคราะห์ ราชบุรีฟ้องมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง จาเลยที่ ๑ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช ในฐานะส่วนตัว จาเลยที่ ๒ เป็นฐาน
ความผิดในเรื่องการขับ ไล่เรีย กค่าเสีย หาย คดีห มายเลขดาที่ ๑๐๕๘/๒๕๕๙ ณ ศาลจังหวัด ราชบุรี นั้น
มูลนิธิประชานุเคราะห์ ราชบุรี ฟ้องว่ามหาวิทยาลัยกระทาผิดตามบันทึกข้อตกลง เนื่องจากไม่สร้างสิ่ง ปลูกสร้างใน
ที่ดิน จึงขอยกเลิก บัน ทึก ข้อ ตกลงดังกล่า วและฟ้อ งร้อ งเป็น คดีแ พ่ง ฐานขับ ไล่เรีย กค่า เสีย หายคดียังอยู่
ระหว่างการพิจารณาของศาลจังหวัดราชบุรี โดยศาลนัดอ่านคาพิพากษา ในวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เรื่องร้องเรียนที่ ๕ ที่ร้องเรียนกรณีให้นางสาวอรุณ ระย้าย้อย ออกจากราชการศาลปกครองสูงสุดพิพากษา
ให้มหาวิทยาลัยชดใช้เงินให้ นางสาวอรุณ ระย้าย้อย เนื่องจากทาละเมิดเป็นเงินพร้อม
ดอกเบี้ ยหนึ่ งแสนเศษ ใช้เงินจากแหล่ งใด เมื่อจ่ายเงินแล้ วมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาความผิดทางละเมิดแก่ผู้เกี่ยวข้องหรือไม่ รายละเอียดตามหนังสือร้องเรียน
ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๐
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ ตรวจพบข้อมูลว่า นางสาวอรุณ ระย้าย้อย เคยเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวรายเดือนที่มีการจ้างเป็นปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยได้เลิกจ้างเนื่องจากเห็นว่าลูกจ้างกระทาความผิด
ตามสัญญาจ้าง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ นางสาวอรุณ ระย้าย้อย จึงฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๙
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ศาลปกครองสู งสุ ด พิ พ ากษาว่าการบอกเลิ กจ้ างไม่ช อบตามสั ญ ญาให้ ช ดใช้ เงิน ให้
นางสาวอรุณ ระย้าย้อย จานวน ๗๖,๖๖๔.๕๑ บาทพร้อมดอกเบี้ย มหาวิทยาลัยได้นาเงินชาระตามคาพิพากษา
ให้ ผู้ ฟ้ อ งคดี โดยเงิ น ที่ ช าระเป็ น เงิน รายได้ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ต่ อ มาในวั น ที่ ๑๐ มี น าคม พ.ศ. ๒๕๖๑
มหาวิท ยาลั ย ได้แ ต่งตั้งคณะกรรมการพิจ ารณาความรับ ผิ ดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ โดยคณะกรรมการ
ดังกล่าวฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า อธิการบดีในขณะนั้น (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์) ที่เลิกจ้าง
นางสาวอรุณ ระย้าย้อย และผู้อานวยการสานักวิทยาบริการผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ในขณะนั้น (อาจารย์วิจารณ์
สงกรานต์) ไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่ราชการ
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ เห็นว่า เรื่องร้องเรียนที่ ๒ ถึงที่ ๕ เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับ
การบริหารงานตามอานาจหน้าที่ในฐานะที่เป็นอธิการบดี
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า
๑) เรื่องร้องเรียนที่ ๑ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีคาสั่งลับเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนเพื่อสอบวินัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช ว่าได้กระทาผิดจริงตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ โดยยัง
อยู่ระหว่างการดาเนินการสอบสวน ทั้งยังไม่พบว่ามีข้อกาหนดว่าการที่ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย จะ
ตกเป็ นผู้ขาดคุณสมบัติการดารงตาแหน่งอธิการบดีตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา อธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ เทียบเคียงได้กับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ๒๕๖๐ มาตรา ๒๙ วรรคสองกาหนดว่า “ในคดีอาญา ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือ
จาเลยไม่มีความผิด และก่อนมีคาพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทาความผิดจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้น
เสมือนเป็นผู้กระทาความผิดมิได้” ดังนั้น เมื่อยังไม่มีข้อมูลว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาผิดจริงตามที่กล่าวหา จึงยังถือ
ไม่ได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาผิดวินัยและถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ จึงไม่ควรจากัดสิทธิของบุคคลดังกล่าว
๒) เรื่องร้องเรียนที่ ๒ - ๕ เห็นว่าเป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานตามอานาจหน้าที่
ในฐานะที่เป็นอธิการบดี
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ พิ จารณาแล้วเห็ นว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์
ศิลาเดช มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมเห็นสมควรดาเนินการเสนอขอโปรดเกล้าแต่งตั้งฯ ต่อไป
ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนขอคัดค้านการเสนอขอโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

๑๑
มติ ที่ ป ระชุ ม อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ เห็นชอบผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนขอคัด ค้า น
การเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์
ศิลาเดช มีคุณสมบั ติครบถ้วนและเหมาะสมเพื่อเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่ บ้ านจอมบึ ง และให้ แจ้ ง ผลการพิ จ ารณาตรวจสอบข้อร้องเรียนกรณี การเสนอขอโปรดเกล้ าฯ แต่ งตั้ ง
อธิการบดีต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อดาเนินการต่อไป
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการประชุม
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมระเบียบวาระที่ ๓.๑ ในการประชุม
สภามหาวิทยาลัยครั้งนี้ เพื่อให้สามารถเสนอผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนขอคัดค้านการเสนอ
ขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้โดยเร็ว
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วง
๔.๑ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วงจากสภาวิชาการ
๔.๑.๑ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาประจาภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนชี้แจง
รายละเอียดว่า ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีนักศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จานวน ๖ คน
ระดับ ประกาศนี ยบั ตรบั ณฑิ ต จ านวน ๔๙ คน และระดั บปริญ ญาตรี จานวน ๑๑๖ คน ซึ่ งคณะกรรมการ
ประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็น ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และผ่านความเห็นชอบ
จากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงเสนอให้สภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา (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 สภามหาวิทยาลัยมีมติ อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ระดับ ปริญ ญาโท
จานวน ๖ คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จานวน ๔๙ คน และระดับปริญญาตรี จานวน ๑๑๖ คน ทั้งนี้
ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

๔.๑.๒ พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)
อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ชี้แจงรายละเอีย ดว่า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๘) ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร โดย นายฉัตรชัย ไตรธรรม แทน นางสาววริยา เย็นเปิ ง
ซึ่งไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเทคโนโลยีนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ

๑๒
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็น ชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) ดังนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ลาดับ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)
เดิม
ใหม่
๑. นายสมชัย แก้วศิริรัตน์
นายสมชัย แก้วศิริรัตน์
๒. นายอดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า
นายอดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า
๓. นางสาวปิยะวดี พงษ์สวัสดิ์
นางสาวปิยะวดี พงษ์สวัสดิ์
๔. นางสาววริยา เย็นเปิง
นายกาญจน์ นาลาด
๕. นายกาญจน์ นาลาด
นายฉัตรชัย ไตรธรรม

๔.๑.๓ พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรครุศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (๕ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)
ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (๕ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๘) ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร โดย นายกุมรินทร์ ไพบูลย์ แทน นายปริญญ์ พันธ์งาม
ซึ่งลาออกจากราชการ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิท ยาลั ย มี มติ เห็ นชอบการเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ประจาหลั ก สู ต รครุศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (๕ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) ดังนี้

๑๓
อาจารย์ประจาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ลาดับ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)
เดิม
ใหม่
๑. ว่าที่ร้อยตรีปัญญา คามีศักดิ์
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา คามีศักดิ์
๒. นางสาวณิชากร ปทุมรังสรรค์
นางสาวเสาวณีย์ ชูจิต
๓. นายปริญญ์ พันธ์งาม
นายกุมรินทร์ ไพบูลย์
๔. นางสาวเสาวณีย์ ชูจิต
นางสาวสุพัตรา จันทร์ศิริโพธา
๕. นางสาวสุพัตรา จันทร์ศิริโพธา
นางสาวณิชากร ปทุมรังสรรค์

๔.๑.๔ พิจารณา ร่าง หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ อ รรถพล อุ ส ายพั น ธ์ รองอธิ ก ารบดี ชี้ แ จงรายละเอี ย ดว่ า
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ หมู่บ้ านจอมบึง มีน โยบายในการพัฒ นาและปรับปรุงหลั กสู ตรทุกหลักสู ตรให้ มีความ
ทันสมัย สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และพลวัตโลก
เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและตลาดแรงงานและทิศทางการ
พัฒนาประเทศของรัฐบาล จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ ในการปรับปรุงครั้งนี้
เป็นการปรับปรุงจากหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เน้นการเสริมสร้างความ
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้แก่ผู้เรียน ให้เป็นผู้มีความรู้อย่างกว้างขวางมีความเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น
สังคม ศิล ปะ วัฒ นธรรม และธรรมชาติ รู้จักพัฒ นาตนเองอย่างต่อเนื่ อง น้อมนาศาสตร์พระราชาเพื่อการ
ดาเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และสอดคล้องตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการ
ประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวัน ที่ ๙ พฤศจิก ายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงเสนอสภามหาวิทยาลั ยเพื่ อพิ จารณา
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อสังเกตและเสนอแนะ ดังนี้
๑) ควรตรวจสอบการเขียนรายชื่อวิชาที่เป็นภาษาอังกฤษให้มีความถูกต้อง
๒) ควรเพิ่มเรื่องการรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น เรื่อง Digital Literacy
๓) หน้า ๑๖ วิชา GE 62207 คาอธิบายรายวิชา ขอให้แก้ไข ดังนี้
(๑) คาว่า “การพัฒนาสมาธิและสติในการอยู่ในสภาวะจิตขั้นสูง” แก้ไขเป็น “การ
พัฒนาสมาธิและสติในสถานะของสภาวะจิตขั้นสูงกว่า”
(๒) คาว่า “พัฒนาความสามารถ และการสร้างสัมพันธภาพ” แก้ไขเป็น พัฒ นา
ความสามารถ การสร้างสัมพันธภาพ และการพัฒนาชีวิต”
๔) หน้า ๑๖ วิชา GE62608 คาอธิบายรายวิชา ข้อความ “และสิ่งแวดล้อมของจังหวัด
ราชบุรีแบบองค์รวม” แก้ไขเป็น “และสิ่งแวดล้อมของจังหวัดราชบุรีแบบองค์รวมทั้งในปัจจุบันและอนาคต”

๑๔
๕) หน้ า ๑๘ วิช า GE62302 นโยบาย ยุท ธศาสตร์ แผน โครงการประกัน คุณ ภาพ
การศึกษา ควรตรวจสอบชื่อภาษาและภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง ครอบคลุม โดยอาจพิจารณาเพิ่มมิติ School
Management and Quality Assurance การบริหารจัดการโรงเรียนและการประกันคุณภาพการศึกษา เข้า
ไปด้วย
๖) หน้ า ๒๐ วิช า GE62310 เศรษฐกิ จพอเพี ยง ควรปรับ ชื่ อวิช าเป็ น “เศรษฐกิ จ
พอเพียงเพื่อใช้ในการดาเนินชีวิต”
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)

๔.๑.๕ 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)
ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤษ สุขเจริญ ชี้แจงรายละเอียดว่า สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ได้
ด าเนิ น การปรั บ ปรุ งหลั ก สู ต ร หลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าเทคโนโลยีไฟฟ้ าและอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
อุตสาหกรรม (หลั ก สู ตรปรับ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๖๒) เนื่ องจากผลกระทบจากสถานการณ์ ภ ายนอก ให้ เป็ น
หลั ก สู ต รในเชิ ง รุ ก ที่ มี ศั ก ยภาพและสามารถปรั บ เปลี่ ย น ได้ ต ามวิ วั ฒ นาการของเทคโนโลยี ไฟฟ้ า และ
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานภาคอุสาหกรรม ภาคราชการ
และภาคเอกชน และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึก ษา เรื่อ งมาตรฐานคุณ วุฒิร ะดับ ปริญ ญาตรี สาขา
เทคโนโลยี พ.ศ.๒๕๖๐ (ข้อ ๓) สถาบัน อุด มศึกษาใด จัด การศึกษาในหลัก สูต รระดับ ปริญ ญาตรี สาขา
เทคโนโลยี อยู่ ในวัน ที่ ป ระกาศฉบั บ นี้ ใช้ บั งคั บ ต้ อ งปรับ ปรุงหลั ก สู ต รให้ เป็ น ไปตามประกาศนี้ ภายในปี
การศึกษา ๒๕๖๒ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงเสนอให้สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิท ยาลั ย มีม ติ เห็ นชอบหลั กสู ตรเทคโนโลยีบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าเทคโนโลยีไฟฟ้ าและ
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) โดยให้ใช้หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)

๑๕

๔.๑.๖ พิจารณา ร่าง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาสถาปัตยกรรม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
อาจารย์อนุชา บุญเกิด ชี้แจงรายละเอียดว่า สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา ได้ดาเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๒) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานทางโยธาและสถาปัตยกรรม
ด้านงานสารวจการควบคุมและบริหารการก่อสร้าง สามารถนาความรู้ไปใช้ในการทางานด้านโยธาสถาปัตยกรรม
เพื่อป้อนตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรมภาครัฐ และเอกชน และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษา เรื่องมาตรฐาน
คุณวุฒิร ะดับ ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ.๒๕๖๐ (ข้อ ๓) สถาบันอุดมศึกษาใดจัดการศึกษาในหลักสูตร
ระดับปริญ ญาตรี สาขาเทคโนโลยี อยู่ในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม
ประกาศนี้ ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑
เมื่ อ วัน ที่ ๕ ตุ ล าคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จึ งเสนอให้ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณา (รายละเอี ยดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมแยกเล่ม)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อสังเกตและเสนอแนะ ดังนี้
๑) ควรตรวจสอบชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษให้มีความถูกต้อง
๒) ควรเพิ่มการสอนเรื่องของโครงสร้างอลูมิเนียม และเรื่องของกระจกอาคาร
๓) หน้า ๘ ปรัชญา ข้อความ “เพื่อนาไปประกอบวิชาชีพทางโยธาและสถาปัตยกรรมได้”
แก้ไขเป็น “เพื่อนาไปประกอบวิชาชีพทางเทคโนโลยีที่อาศัยความรู้และทักษะทางสถาปัตยกรรมได้”
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาสถาปัตยกรรม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)

๔.๑.๗ พิจารณา ร่าง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ จิ น ตศั ก ดิ์ กาญจนอโนทั ย ชี้ แ จงรายละเอี ย ดว่ า สาขาวิ ช า
เทคโนโลยี อุ ตสาหกรรมการผลิ ต ได้ ดาเนิ น การปรับ ปรุงหลั กสู ต ร หลั ก สู ต รเทคโนโลยีบั ณ ฑิ ต สาขาวิช า
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) เพื่อให้มีความสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทย เพื่อมุ่งเน้ น ผลิ ตบัณ ฑิตให้ เป็ นผู้ มีคุณ ธรรม มีจริยธรรม มีเจตคติที่ดีต่อวิช าชีพ
มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงเป็นผู้แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง พัฒนาตนเองอยู่เสมอทางด้านเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมการผลิต และให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษา เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี
สาขาเทคโนโลยี พ.ศ.๒๕๖๐ (ข้อ ๓) สถาบันอุดมศึกษาใดจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี
อยู่ในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศนี้ ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๒

๑๖
โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
จึงเสนอให้สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อสังเกตและเสนอแนะ ดังนี้
๑) ควรตรวจสอบชื่อวิชาภาษาอังกฤษให้มีความถูกต้อง เช่น วิชากลศาสตร์ของไหล
Fulid Mechanics เป็น Fluid Mechanics
๒) ควรเพิ่มวิชานิสัยอุตสาหกรรม เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่ได้ผลิตบัณฑิตให้เป็นช่าง
อย่างเดียว
๓) หน้ า ๙ ขอให้ เปลี่ ย นการด าเนิ น การหลั ก สู ต ร ภาคการศึ ก ษาที่ ๑ เป็ น เดื อ น
กรกฎาคม เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะปรับเปลี่ยนวันเปิด – ปิดภาคเรียนใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรครุ
ศาสตร์ ๔ ปี
๔) หน้า ๔๔ วิชา MT62721 วิชา สัมมนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต ควรปรับ
เป็ น วิ ช าการฝึ ก อบรมและสั ม มนาทางเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมการผลิ ต Manufacturing Technology
Training and Seminar และในคาอธิบายรายวิชาควรเพิ่มเนื้อหา ศึกษาหลักการจัดการฝึกอบรมและสัมมนาใน
แบบต่าง ๆ
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่ งพระราชบัญ ญัติมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
๔.๑.๘ พิจารณา ร่าง หลักสูตรบริหารธุรกิจบั ณ ฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทั ล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
อาจารย์ ดร.พนารัตน์ แสงวิจิตร ชี้แจงรายละเอียดว่า สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ได้ดาเนิน การปรับ ปรุงหลักสู ตร หลั กสูตรบริห ารธุรกิจบัณ ฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (หลั กสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) โดยปรับปรุงจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจและตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป
ในยุคปัจจุบัน ดังนั้นจึงมีความจาเป็ น ที่จะต้องทาการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยมากขึ้น โดยเนื้อหา
ของรายวิชาต่าง ๆ จะนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาบูรณาการกับศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจที่หลากหลาย และเพื่อผลิต
บัณฑิ ตที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูล ทางธุรกิจเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม
โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ เสนอว่า มหาวิทยาลัยควรจัดทาหลั กสูตรสาหรับผู้ ที่
ต้องการเรียนรู้เท่าทันในยุค ๔.๐ ที่ไม่ใช่แค่ผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยให้สามารถเทียบ
โอนได้ และอาจจะจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์ – อาทิตย์

๑๗

มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)

๔.๑.๙ พิจารณา ร่าง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเคมี (หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๖๒)
อาจารย์ ดร.สุทธิรักษ์ อ้วนศิริ ชี้แจงรายละเอียดว่า สาขาวิชาเคมี ได้ดาเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเคมี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒) โดยมี
วัตถุป ระสงค์เพื่อผลิตบัณ ฑิตให้มีความสามารถในการจัด ระบบความคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์แ ก้ปัญ หา
ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างเป็นระบบ ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และงานวิจัย ตลอดจนสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผ ลงาน และศึกษาในระดับ สูงได้ โดยได้รับความเห็น ชอบจากสภาวิช าการ
ในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อสังเกตและเสนอแนะ ดังนี้
๑) มหาวิ ท ยาลั ย สามารถให้ นั ก ศึ ก ษาไปฝึ ก งานที่ ศู น ย์ พิ สู จ น์ ห ลั ก ฐาน ๗ จั ง หวั ด
นครปฐม เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากร อุปกรณ์ และสถานที่
๒) ควรปรับกระบวนการเรียนการสอนแบบใหม่และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับผู้ที่เข้ามาเรียนว่าสามารถเรียนให้สาเร็จได้ เพราะมีภาคปฏิบัติด้วย และเมื่อสาเร็จการศึกษาแล้วมี
มีโอกาสในการมีงานทา
๓) ควรสร้างเครือข่าย โดยให้รุ่นพี่ที่สาเร็จการศึกษามีงานทาแล้ว มีโอกาสกลับมา
สร้างความสัมพันธ์กับรุ่นน้องที่กาลังศึกษา
๔) ควรตรวจสอบ หน้า ๑๐ งบประมาณรายรับ ไม่ควรครอบคลุมเงินเดือน
มติ ที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่ งพระราชบัญ ญัติมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเคมี
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒)

๑๘
วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากอธิการบดี
๕.๑.๑ พิจารณามอบอานาจคดีหมายเลขดาที่ บ.๑๖๖/๒๕๕๗
อาจารย์ ดร.วิ นั ย ชุ่ ม ชื่ น ชี้ แ จงรายละเอี ย ดว่ า ตามที่ ศ าลปกครองกลางนั ด ฟั ง
คาพิพากษาในคดีหมายเลขคดีดาที่ บ.๑๖๖/๒๕๕๗ ณ ศาลปกครองกลาง ระหว่าง นายสนม ผิวงาม ผู้ฟ้องคดี
กับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ ๑ กับพวกรวม ๕ คน ผู้ถูกฟ้องคดี (ศาลไม่รับฟ้อง ผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ ๒ ถึงที่ ๕) โดยศาลปกครองกลางมีห มายแจ้งกาหนดวันนั่งพิ จารณาคดีค รั้งแรก ในวัน ที่ ๑๓ ธัน วาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ และนัดฟังคาพิพากษา ในวัน ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ศาลปกครองกลาง ตามหมายศาล
ฉบั บ ลงวัน ที่ ๒๑ พฤศจิ กายน พ.ศ. ๒๕๖๑ หากเมื่ อมีก ารอ่านคาพิ พ ากษาของศาลปกครองแล้ ว ในการ
ดาเนินการขั้นตอนต่อไปดาเนินคดีในศาลปกครองสูงสุด
เพื่อให้การดาเนินการในคดีในศาลปกครองสูงสุดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในและ
เกิ ด ความคล่ อ งตั ว ในการปฏิ บั ติ ง าน จึ ง เสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ พิ จ ารณามอบอ านาจให้ บุ ค คลเป็ น
ผู้ดาเนินคดีในศาลปกครองสูงสุด จนกว่าคดีจะถึงที่สุดและให้มีอานาจในการมอบอานาจช่วงให้พนักงานอัยการ
และผู้ประสานคดีไปดาเนินการแทนได้
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิท ยาลัย มีม ติม อบอานาจให้อ ธิก ารบดี อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่ม ชื่น หรือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ เป็นผู้มีอานาจดาเนินการแทนสภามหาวิทยาลัย ในการดาเนินคดี
ปกครองในศาลปกครองสูงสุ ด คดีห มายเลขดาที่ บ.๑๖๖/๒๕๕๗ และให้ มีอานาจในการมอบอานาจช่ว ง
ให้พนักงานอัยการหรือผู้ประสานคดีไปดาเนินคดีแทนได้ จนกว่าคดีจะถึงที่สุด
๕.๑.๒ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแทนตาแหน่งที่ว่าง
อาจารย์ ดร.อาคม เจริ ญ สุ ข ชี้ แ จงรายละเอี ย ดว่ า นายวสั น ต์ ช าย เคหะวั น ยะ
กรรมการประจาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ จากบุคคลภายนอก ตามคาสั่ งสภามหาวิทยาลั ย
ที่ ๓๑/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีหนังสือลาออกจากการดารงตาแหน่งกรรมการประจา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นั้น เพื่อให้การดาเนินงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมดาเนินการไปได้ด้วย
ความเรียบร้อยและต่อเนื่อง โดยอาศัยอานาจตามความข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ว่าด้วย คณะกรรมการประจาคณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ ระบุ “ในกรณีที่ประธานและกรรมการพ้นจากตาแหน่งก่อน
วาระ ให้ ทาการเลือกตั้งแทนตาแหน่งที่ว่าง โดยนาความในข้อ ๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่วาระของ
ประธานและกรรมการที่พ้ น ตาแหน่ งนั้ น จะเหลื ออยู่น้ อยกว่าเก้าสิ บ วัน ” คณะเทคโนโลยีอุต สาหกรรมได้
ดาเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกแทนตาแหน่งที่ว่างตามข้อบังคับเรียบร้อยแล้ว

๑๙
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง ดร.ปิติ จันทรุไทย เป็นกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
แทนตาแหน่งที่ว่าง (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คณะกรรมการ
ประจาคณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง ดร.ปิติ จันทรุไทย เป็นกรรมการประจา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก แทนตาแหน่งที่ว่าง โดยให้ดารงตาแหน่งเท่ากับ
วาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน
๕.๑.๓ พิจารณาให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคัดเลือกกันเองเพื่อเป็นกรรมการ
จรรยาบรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดี ชี้แจงรายละเอียด
ว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีคาสั่งที่ ๑๓/๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ ตั้งแต่วันที่ ๗ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น ตามข้อ ๒๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร
พ.ศ. ๒๕๕๒ ระบุ “ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า คณะกรรมการจรรยาบรรณ ประกอบด้วย
(๑) กรรมการซึ่งมาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัยคัดเลือกกันเองสองคน
(๒) กรรมการซึ่ งมาจากกรรมการสภามหาวิทยาลั ยที่ เลื อกจากคณาจารย์ประจาของ
มหาวิทยาลัยคัดเลือกกันเองหนึ่งคน
(๓) กรรมการซึ่งมาจากรองอธิการบดีคัดเลือกกันเองหนึ่งคน
(๔) กรรมการซึ่งมาจากคณบดีคัดเลือกกันเองหนึ่งคน
(๕) กรรมการซึ่งมาจากผู้อานวยการสานักและผู้อานวยการสถาบัน คัดเลือกกันเองหนึ่งคน
(๖) กรรมการซึ่งมาจากคณาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัยคัดเลือกกันเองสี่คน
(๗) กรรมการซึ่งมาจากผู้แทนบุคลากร ประเภทข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ที่มิใช่คณาจารย์ประจา คัดเลือกกันเองหนึ่งคน
(๘) กรรมการซึ่งมาจากผู้แทนบุคลากร ประเภทพนักงานในมหาวิทยาลัย คัดเลือกกันเอง
หนึ่งคน
ให้ผู้อานวยการกองกลางเป็นเลขานุการ และผู้ดูแลงานด้านกฎหมายเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ให้ กรรมการตาม (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) เลื อกกรรมการตาม (๑) เป็ น
ประธานและรองประธาน
การคัดเลือกกันเองตามวรรคหนึ่ง และการเลือกประธานและรองประธานตามวรรคสาม
ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด”

๒๐
บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการให้มีการคัดเลือกกันเองของกรรมการ (๒) (๓) (๔) (๕) (๗)
และ (๘) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๒
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
(๒) อาจารย์สมชาติ เกตุพันธ์ กรรมการซึ่ งมาจากกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ที่ เลื อ กจาก
คณาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัยคัดเลือกกันเองหนึ่งคน
(๓) อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น
กรรมการซึ่งมาจากรองอธิการบดีคัดเลือกกันเองหนึ่งคน
(๔) อาจารย์ชดาทิพย์ ชูจิตร
กรรมการซึ่งมาจากคณบดีคัดเลือกกันเองหนึ่งคน
(๕) อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง กรรมการซึ่งมาจากผู้อานวยการสานักและผู้อานวยการสถาบัน
คัดเลือกกันเองหนึ่งคน
(๗) นายสวงค์ พ่อค้า
กรรมการซึ่งมาจากผู้แทนบุคลากร ประเภทข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาที่มิใช่คณาจารย์ประจา คัดเลือกกันเองหนึ่งคน
(๘) นางสาวนันท์นภัส มีถาวร กรรมการซึ่ ง มาจากผู้ แ ทนบุ ค ลากร ประเภทพนั ก งานใน
มหาวิทยาลัย คัดเลือกกันเองหนึ่งคน
สาหรับ กรรมการ (๖) กรรมการซึ่งมาจากคณาจารย์ประจาของมหาวิทยาลั ยคัดเลื อก
กันเองสี่คน ได้ดาเนินการเลือกตั้งในวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้
๑) ผศ.เชาวลิต สมพงษ์เจริญ
๒) อาจารย์อนุชา บุญเกิด
๓) อาจารย์อินธิรา เกื้อเสนาะ
๔) อาจารย์ ดร.ธนภูมิ ชาติดี
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมีการ
เลือกกันเองจานวนสองคน เพื่อดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๒๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยจรรยาบรรณของ
บุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๒ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการจรรยาบรรณ ดังนี้
๑) ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์
ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัย
๒) นายประพันธ์ มนทการติวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัย
๓) อาจารย์สมชาติ เกตุพันธ์
ผู้แทนคณาจารย์ประจาจากสภามหาวิทยาลัย
๔) อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น
ผู้แทนจากรองอธิการบดี
๕) อาจารย์ชดาทิพ ชูจิตร
ผู้แทนจากคณบดี
๖) อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ผู้แทนจากผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการสถาบัน
๗) ผศ.เชาวลิต สมพงษ์เจริญ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจา

๒๑
๘) อาจารย์อนุชา บุญเกิด
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจา
๙) อาจารย์อินธิรา เกื้อเสนาะ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจา
๑๐) อาจารย์ ดร.ธนภูมิ ชาติดี
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจา
๑๑) นายสวงค์ พ่อค้า
ผู้แทนจากข้าราชการพลเรือนที่มิใช่คณาจารย์ประจา
๑๒) นางสาวนันท์นภัส มีถาวร
ผู้แทนบุคลากร ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย
โดยให้มหาวิทยาลัยจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย
ลงนามได้ เมื่อมหาวิทยาลัยดาเนินการตามข้อ ๒๑ วรรคสาม ได้ประธานและรองประธานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕.๑.๔ พิจารณารูปแบบการบูรณาการระบบบริหารจัดการงานวิจัยกับการพัฒนาท้องถิ่นและ
การจัดการเรียนการสอน
ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ช ฎาพร โพคัย สวรรค์ แผนกลยุท ธ์พั ฒ นามหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
หมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ มีประเด็นยุทธศาสตร์ ๖ ประเด็น ได้แก่ ๑) พัฒนาท้องถิ่น ๒) ผลิต
และพัฒนาครู ๓) ยกระดับคุณภาพการศึกษา ๔) สร้างและพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ชุมชนท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ ๕) พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และ ๖)
พัฒ นาระบบบริห ารจัดการมหาวิทยาลั ย และเพื่อส่ งเสริมสนับสนุนให้ อาจารย์ของมหาวิทยาลั ยสามารถ
ปฏิบัติงานตามภารกิจการวิจัย การพัฒนาท้องถิ่นและการจัดการเรียนการสอนและมีผลงานวิชาการเพื่อใช้ใน
การขอตาแหน่งทางวิชาการต่อไปในคราวเดียวกัน สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอนาเสนอแนวทางการบูรณา
การระบบบริหารจัดการงานวิจัยกับการพัฒนาท้องถิ่นและการจัดการเรียนการสอนผ่านการจัดทาโครงการ ๑
อาจารย์ ๑ งานวิ จั ย และโครงการ ๑ สาขา ๑ งานวิ จั ย ชั้ น เรี ย นต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณา
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อสังเกตและเสนอแนะ ดังนี้
๑) ควรระบุเป็น ๑ สาขา อย่างน้อยต้องมี ๑ งานวิจัยชั้นเรียน เนื่องสาขามีจานวนอาจารย์
มาก น้ อยไม่เท่ากัน บางสาขาอาจต้องการทาวิจัยมากกว่า ๑ งานวิจัย จึงควรใช้คาว่า อย่างน้อย ๑ งานวิจัย
ชั้นเรียน
๒) ควรคานึ งถึงเรื่องการทาวิจัยข้ามสาขา เนื่องจากบางคณะอาจไม่ถนั ดในการทาวิจัย
มีความจาเป็นต้องมีพี่เลี้ยงข้ามคณะ
๓) หากการวิจัยที่ใหญ่กว่าการวิจัยในสาขา ควรเพิ่มช่องทางให้ สามารถขอทุนวิจัยข้าม
สาขามาร่วมกันทา โดยให้ถือว่าเป็นเรื่องสาคัญของมหาวิทยาลัย โดยควรจัดสรรงบประมาณได้มากกว่าเดิม
๔) ในช่วงการทาหลักสูตรใหม่ของการผลิตครู มหาวิทยาลัยควรใช้งานวิจัยชั้นเรียนเป็น
เครื่องมือแก้ปัญหาเรื่องคาอธิบายรายวิชา คือสอนให้ได้ผลอย่างไร โดยเน้น Competency-Based
๕) ควรกาหนดวัตถุประสงค์งานวิจัยชั้นเรียนของมหาวิทยาลัย ที่เป็นการพัฒนาการ
เรียนการสอนแบบ Active Learning

๒๒

มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบรูปแบบการบูรณาการระบบบริหารจัดการงานวิจัยกับการพัฒนา
ท้องถิ่น และการจั ดการเรียนการสอน โดยมอบมหาวิทยาลั ยดาเนินการเพื่อให้มีการเสนอโครงการวิจัยตาม
รูปแบบนีต้ ่อไป
๕.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
๕.๒.๑ พิจารณาบุคคลผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ชั ย ฤทธิ์ ศิ ล าเดช รั ก ษาราชการแทนอธิ ก ารบดี ชี้ แ จง
รายละเอียดว่า อาศัยอานาจตามข้อ ๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยชั้น สาขาของ
ปริ ญ ญากิ ต ติ มศั กดิ์ และหลั กเกณฑ์ ก ารให้ ป ริ ญ ญากิ ตติ มศั กดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ก าหนดให้ อธิ การบดี แต่ งตั้ ง
คณะกรรมการกลั่ นกรองผู้ สมควรได้รั บ ปริ ญญากิ ตติมศั กดิ์ คณะหนึ่ ง ประกอบด้ วย อธิ การบดี เป็ นประธาน
รองอธิการบดี คณบดี หัว หน้าหน่ว ยงานเทียบเท่าคณะ และผู้แทนอาจารย์ในสภามหาวิทยาลัยที่คัดเลือก
กัน เองสองคนเป็น กรรมการ โดยมีรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ มีห น้าที่พิจารณา
เสนอชื่อผู้ส มควรได้รับ ปริญ ญากิตติมศักดิ์จากบุคคลที่ได้รับ การเสนอชื่อตามข้อ ๗ ต่อสภามหาวิทยาลัย
ปีการศึกษาละไม่เกิน ๕ คน โดยอธิการบดีได้มีคาสั่งที่ ๒๔๕๓/๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง
ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และได้พิจารณาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ เรีย บร้อ ยแล้ว จานวน ๓ ราย จึงขอให้ผู้ชี้แ จงรายละเอียดให้ข้อมูลผู้สมควรได้รับปริญญา
กิตติมศักดิ์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัจจา ไกรศรรัตน์ ชี้แจงรายละเอียดให้ นายคมสรร จับจุ
สมควรได้รับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีวสันต์ นาคเสนีย์ ชี้แจงรายละเอียดให้ พระสุนทร
สุนทรโร สมควรได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
๓) นางสาวนางสาวบารมี ชูชัย ชี้แจงรายละเอียดให้ นายชะลอ ผาสุก สมควรได้รับ
ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๙ แห่ งข้อบั งคับมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ หมู่บ้านจอมบึ ง ว่าด้วยชั้น สาขาของ
ปริญญากิตติมศักดิ์และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยมีมติ เห็นชอบ
บุคคลผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ จานวน ๓ ราย ดังนี้

๒๓
๑) นายคมสรร จับจุ
๒) พระสุนทร สุนทรโร
๓) นายชะลอ ผาสุก

สมควรได้รับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สมควรได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
สมควรได้รับปริญญาครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา

๕.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการอุทธรณ์ และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง
๕.๓.๑ พิจารณาคาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของอาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด (เรื่องรับที่ ๑/๒๕๖๑)
อาจารย์ ดร.วินั ย ชุ่ม ชื่น ชี้แจงรายละเอี ยดว่า คณะกรรมการอุทธรณ์ และร้องทุ กข์
ประจามหาวิทยาลั ยราชภัฏหมู่บ้ านจอมบึ ง ก.อ.ม. ได้รับหนังสื อ ร้องทุกข์จากอาจารย์ ดร.ถาวร เส้ งเอียด
ฉบั บ ลงวัน ที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (เรื่องรับ ที่ ๑/๒๕๖๑) กรณี ที่ ผู้ ร้องทุ ก ข์ ไม่ได้ รับ ความเป็ น ธรรม
จากการกระทาของผู้ บั งคับ บั ญ ชาไม่ป ฏิบั ติต่อ ผู้ ร้องทุ กข์ ให้ ถูกต้องตามกฎหมายกล่ าวคือไม่มีคาสั่ งเลื่ อน
หรือไม่เลื่อนเงินเดือนในรอบที่กาหนดให้เลื่อน ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ใช้รอบการประเมินการปฏิบัติ
ราชการ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐–๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐)
ในการนี้ ก.อ.ม. ได้ดาเนินการประชุมพิจารณาและมีคาวินิจฉัยในเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าว
เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอให้สภามหาวิทยาลัยได้โปรดพิจารณาเห็นชอบคาวินิจฉัยเรื่องร้องทุก ข์ (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบคาวินิจฉัย เรื่องร้องทุกข์ของอาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด
(เรื่องรับที่ ๑/๒๕๖๑) ยกคาร้องทุกข์ตามข้อ ๓๘ (๑) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย
การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ และการแก้ไขคาสั่งลงโทษ พ.ศ. ๒๕๕๖
๕.๓.๒ พิจารณาคาวินิจฉัยเรือ่ งร้องทุกข์ของอาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด (เรื่องรับที่ ๒/๒๕๖๑)
อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น ชี้แจงรายละเอียดว่า คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ก.อ.ม. ได้รับหนังสือร้องทุกข์จากอาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด ฉบับลง
วั น ที่ ๒ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (เรื่ องรั บ ที่ ๒/๒๕๖๑) กรณี ไ ม่ ได้ รั บ ความเป็ น ธรรมจากการกระท าของ
ผู้บังคับบัญชา ไม่ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์ให้ถูกต้องตามกฎหมายกล่าวคือ ผู้ร้องทุกข์ไม่ได้รับค่าสอนเกินภาระงาน
และไม่ได้ครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงิน ค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระ
งานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑

๒๔
ในการนี้ ก.อ.ม. ได้ดาเนินการประชุมพิจารณาและมีคาวินิจฉัยในเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าว
เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอให้สภามหาวิทยาลัยได้โปรดพิจารณาเห็นชอบคาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบคาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ (เรื่องรับที่ ๒/๒๕๖๑) ยกคาร้อง
ทุกข์ตามข้อ ๓๘ (๑) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการอุทธรณ์ การร้องทุกข์ และ
การแก้ไขคาสั่งลงโทษ พ.ศ. ๒๕๕๖
วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันพุธที่ ๑๖ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๒
เลิกประชุมเวลา ๑๘.๔๐ น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค์
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