๑
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
กรุงเทพมหานคร
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายนามผู้เข้าประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทาหน้าที่
แทนนายกสภามหาวิทยาลัย
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดี
๓. ดร.คมศร วงษ์รักษา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. นายประพันธ์ มนทการติวงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. นายเรืองชัย เนตรปฐมพร
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๘. อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น
กรรมการจากผู้บริหาร
๙. อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง
กรรมการจากผู้บริหาร
๑๐. อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์
กรรมการจากผู้บริหาร
๑๑. อาจารย์ ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
๑๒. อาจารย์ ดร.นาวิน คงรักษา
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
๑๓. อาจารย์ ดร.บุรินทร์ นรินทร์
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
๑๔. อาจารย์ ดร.สุดจิต หมั่นตะคุ
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
๑๕. อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข
รองอธิการบดี
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค์ ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
๑๗. นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์
นิติกร
๑๘. นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๑๙. นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า
๒. อาจารย์ ดร.เกศินี โสขุมา
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรียา โชติกลาง
๔. อาจารย์ ดร.พรศักดิ์ สุจริตรักษ์
๕. นางรพีพรรณ คทาวัชรกุล

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

รองอธิการบดี
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพ
อาจารย์คณะครุศาสตร์
ผู้อานวยการกองกลาง

๒
๖. นายสวงค์ พ่อค้า
๗. นางสาวพินท์นิภา สุขสวัสดิ์

หัวหน้างานบริหารงานบุคคล
นิติกร

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากประธาน
ไม่มีเรื่องแจ้ง
๑.๒ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากอธิการบดี
๑) ในช่วงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มีนักศึกษาที่
ศึกษาด้านการสอนภาษาจาก University of Foreign Language, HUE University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ได้เดินทางมาเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อฝึกประสบการณ์ด้านการสอน
ในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดราชบุรี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นผู้ดูแลและประสานงาน
๒) เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดให้มีกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โดยมีนักศึกษาเข้ารับการปฐมนิเทศ จานวนประมาณ ๑,๓๐๐ คน
๓) เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ได้ไปรับ ทุนการศึกษาวิจิตรพงศ์พันธุ์ ที่จ ะมอบให้กับนักศึกษา จานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท จากคุณทองมา
วิจิ ตรพงศ์พัน ธุ์ เจ้ าของทุน ขณะนี้ มหาวิทยาลั ย ได้จัดท าประกาศหลั กเกณฑ์การขอรับทุ น การศึ กษาของ
นักศึกษาแล้ว ดังนี้ ๑) มีผลการเรียนดี ๒) มีฐานะยากจน ๓) ต้องเสนอโครงการพัฒนาเส้นทางการทาอาชีพ
ระหว่างเรียนในการที่จะรับเงินทุนการศึกษาดังกล่าว ซึ่งมหาวิทยาลัยกาหนดวงเงินไว้ที่ ๕,๐๐๐ ถึง ๘,๐๐๐ บาท
ทุนนี้ จึงไม่ใช่ทุนประเภททั่วไป ที่ให้ด้วยเหตุผลขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นหลัก เพราะว่าท่านเจ้าของทุนมีประวัติ
ด้านการสร้างเนื้อสร้างตัวจนประสบความสาเร็จ มีกิจการที่มั่นคง ทุกปีท่านจะบริจาคเงินให้กับสถาบันการศึกษา
เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา จานวน ๑๐ แห่ง ปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้รับจัดสรร
จานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งถ้ามีการจัดการอย่างคุ้มค่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ก็จะได้รับการจัดสรรในปีต่อไป
๔) ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา เป็นสัปดาห์ที่ทางมหาวิทยาลัย ได้ไป
ชี้แจงงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อคณะกรรมการวิสามัญฯ ผลคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ได้รับการจัดสรรงบประมาณจานวนทั้งสิ้น ๓๐๙,๖๑๓,๘๐๐ บาท แยกเป็นงบประมาณแผนงานบุคลากรภาครัฐ
จานวน ๑๘๗,๘๓๓,๕๐๐ บาท แผนงานพื้นฐาน จานวน ๑๑๐,๐๙๐,๒๐๐ บาท ซึ่งเป็นงบลงทุน หมวดที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง จานวน ๘๑,๖๑๕,๓๐๐ บาท ในการก่อสร้างหลัก ๆ คือ อาคารปฏิบัติการสาขาวิชาสัตวศาสตร์
การทาถนน การก่อสร้ างหลั งคาคลุมสนามฟุตซอลหน้าโรงยิม เนเซียมใหม่ และสนามด้านข้างสานักวิทย
บริการ การนาสายไฟที่อยู่บนถนนสายกลางของมหาวิทยาลัยฝังลงใต้ดิน และยังมีโครงการผลผลิตผลงานการ
ให้บริการวิชาการ งานบริการวิชาการ จานวน ๑๐,๔๓๗,๗๐๐ บาท ผลผลิตผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

๓
จานวน ๑,๕๗๘,๑๐๐ บาท ซึ่งปีนี้ได้รับงบประมาณเพิ่มเติม จากการที่มหาวิทยาลัยของบประมาณสนับสนุน
โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไปยังต่างประเทศ ซึ่งก็ได้รับการจัดสรร จานวน ๙๕๐,๐๐๐ บาท แผนงาน
บูรณาการได้รับจัดสรร ๒ แผนงาน คือ แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ได้รับงบประมาณ จานวน
๙.๖๙๔๑ ล้ านบาท และแผนงานบู ร ณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้รับ
งบประมาณ จานวน ๑.๙๙๖๐ ล้านบาท
๕) วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา เป็นปีแรกที่มหาวิทยาลัยจัดงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ โดยมีท่านอุปนายก คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาเข้าร่วมพิธี
หลังเสร็จพิธีการยั งได้จัดให้มี กิจกรรมสาคัญคือ การร่วมกันปลูกต้นไม้ ถัดมาในวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ภายใต้ชื่อ
กิจกรรมภูษาผ้าไทยเทิดไท้องค์ราชินีนาถ ซึง่ เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้ผ้าไทยของพี่น้อง ๔ เผ่าในจังหวัดราชบุรี
๖) เพื่อเตรียมความพร้อม รองรับ ระบบการคัดเลือกนักศึกษาแบบใหม่ มหาวิทยาลัยได้จัด
ประชุมครูแนะแนว ในจังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี จานวนประมาณ ๖๐ คน เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องการรับนักศึกษาระบบใหม่ (TCAS) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยที่โรงเรียน
อาจจะยังไม่ได้รับการชี้แจงจากต้นสังกัด มหาวิทยาลัยจึงถือเป็นโอกาสในการชี้แจง และแนะแนวการเรียนต่อ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ หมู่บ้า นจอมบึง ด้ว ย เพราะการแนะแนวจะต้องมีความเข้มข้น มาก เนื่องจากระบบ
การรับนักศึกษาใหม่ที่เรียกว่า TCAS ย่อมาจาก Thai University Central Admission System นี้ มีการรับ
นักศึกษา ๕ รอบหรือ ๕ แบบ ที่มีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะที่ต้องมีการเตรียมการอย่างเข้มข้น คือ การรับ
ด้วย Portfolio และการรับแบบโควต้า การจัดประชุมชี้แจงนี้ ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับโรงเรียนพื้นที่บริการ
ในวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ก็จะไปประชุมเรื่องนี้ให้กับครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมในเขต สพม. ๑๐
จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงครามอีกด้วย
๗) มหาวิทยาลัยได้รับคัดเลือกจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวง
พลังงาน ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ กองทุน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๖๐ ให้ได้รับการสนับสนุน หลอดไฟแอลอีดีจานวนกว่า ๗,๐๐๐ หลอด
เพื่อนาไปเปลี่ยนแทนหลอดไฟแบบเก่าของทุกอาคารในมหาวิทยาลัย คิดเป็นงบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ต้องขอบคุณอาจารย์ ดร.นพดล อ่าดี ที่ได้ประสานงานในเรื่องนี้
๘) เรื่องความคืบหน้าของนโยบายการผลิตครู เมื่อเช้านี้ได้เข้าร่วมเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย
ราชภัฎร่วมการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่องการผลิตครู ประเด็นแรก คือ เรื่อง ระบบการผลิตครู ซึ่งมีการ
เสนอไว้ ๓ แบบ คือ ๑) ระบบปิด คือ มีการจากัดจานวน และนักศึกษาต้องอยู่ประจา ๒) ระบบเปิด คือ เปิดกว้าง
ตามความต้องการของผู้เรียน และ ๓) ระบบผสม จากการรับฟัง แนวโน้มของการผลิตครูในช่วง ๕ ปี ข้างหน้ า
น่าจะเป็นระบบผสม คือมีทั้งระบบปิด และระบบเปิด ประเด็นที่สอง คือ เรื่องระยะเวลาการผลิตครูควรจะเป็น ๔ ปี
หรือ ๕ ปี ซึ่งที่ประชุมยังมีความเห็นแย้งกันอยู่ ความคิดเห็นต่างๆ ในวันนี้จะถูกนาเข้าสู่การพิจารณาในระดับนโยบาย
ทีป่ ระชุมรับทราบ

๔
๑.๓ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากกรรมการ
๑.๓.๑ อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น แจ้งว่า สืบเนื่องจากที่สานักบังคับคดีปกครองได้มีหนังสือ
เรื่ องการดาเนิ น การตามคาสั่ งของศาลปกครองสู งสุ ด โดยให้ ส ภามหาวิทยาลั ย เสนอโปรดเกล้ า ฯ แต่งตั้ ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิชุดผู้ฟ้องคดี สภามหาวิทยาลัยจึงได้มีมติดาเนินการเสนอโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดดังกล่าวจานวน ๑๐ ราย ไปยังสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ซึ่งต่อมาสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ทาเรื่องหารือ ประเด็นการนาเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
จานวน ๑๐ ราย ไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกา และเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา สานักงาน
กฤษฎีกาได้มีหนังสือถึงมหาวิทยาลัยให้ส่งบุคลากรไปชี้แจงให้ข้อมูลเรื่องดังกล่าว อธิการบดีได้มอบให้อาจารย์
ดร.วินัย ชุ่มชื่น และอาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข ไปร่วมกับผู้แทนจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ในฐานะผู ้ห ารือ เพื่อ ชี้แ จง ให้ข้อ มูล กับ คณะกรรมการกฤษฎีก าแล้ว ประเด็น การซัก ถาม ส่ว นใหญ่
เป็นการซักถามเกี่ยวกับกระบวนการสรรหา และเหตุผลของการเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง จานวน ๑๐ ราย
กระบวนการต่อไปก็จะเป็นหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากับกระทรวงศึกษาธิการ ที่เมื่อ
ได้รับผลการวินิจฉัย จะได้แจ้งให้ส ภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป เพราะกระทรวงศึกษาธิการและสานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาเป็นผู้ที่ขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยในเรื่องนี้
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๓.๒ นายเรืองชัย เนตรปฐมพร ประธานคณะกรรมการส่งเสริม กิจการมหาวิท ยาลัย
มีเรื่องแจ้ง ดังนี้ ๑) กิจกรรมเดินเพื่อสุขภาพชมสวนมวลไม้ในวรรณคดี ที่คณะกรรมการจัดขึ้น เมื่อวันที่ ๑๘
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ สรุปยอดรายได้เป็นจานวนเงิน ๑๕๕,๖๔๐ บาท ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย ๒) การจัด
งานประเพณีปีนเขาเข้าถ้าจอมพลครั้งที่ ๘ จะจัดให้มีขึ้นในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการนี้ คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้ แต่งตั้งนายวรนพ เกิดทวี เป็นประธานในการจัดงาน ช่วงวัน เวลา ในการ
จัดที่แน่นอนจะแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป รายได้ที่เกิดจากการจัดงานประเพณีเป็นเขาเข้าถ้าจอมพล
ทุกครั้ง ส่วนหนึ่งจะนาไปจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา ๓) เรื่องโครงการก่อสร้างเสาธงของโรงเรียน
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย วางแผนที่จะสร้าง
ภายใต้งบประมาณ ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยใช้จากงบประมาณจากดอกผลที่หามาได้ จานวนประมาณ
๒๕๐,๐๐๐ บาท ส่วนที่เหลืออีกประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท จะได้บริจาคเพิ่มเติม
ดร.คมศร วงษ์รักษา ให้ความเห็นว่า เรื่องทุนการศึกษาน่าจะมีการติดตามผู้รับทุนว่า ประสบ
ความสาเร็จมากน้อยพียงใด แล้วรายงานให้ผู้รับทุนทราบ และปลูกฝังทัศนคติว่า เมื่อเขาจบการศึกษาแล้ว
สามารถประกอบอาชีพมีความมั่นคงแล้ว เขาควรที่จะบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับผู้ อื่นต่อไป เป็น
การขยายผล นอกจากนี้ ดร.คมศร วงษ์รักษา ยังได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการแนะแนวและเรื่องการ
ผลิตครู ว่า ๑) ควรเข้าไปแนะแนวนักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เพื่อให้มีข้อมูลของมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ใน
การตัดสิ นใจแต่ต้น เช่น เรื่ องทุน การศึกษา ความเข้มแข็งของอาจารย์ผู้ สอน การไม่ต้องไปแออัดในเมือง

๕
เป็นต้น ซึ่งถ้าเข้าไปตอนมัธยมศึกษาปีที่ ๖ อาจช้าเกินไป นอกจากนี้ควรมีการทาวิจัยเพื่อให้ทราบปัจจัยที่มีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกเรียนมหาวิทยาลัยของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๔, ๕, ๖ ของนักเรียนในเขตพื้นที่
บริการของมหาวิทยาลัย ๒) ควรนาข้อมูลไปเผยแพร่ และสร้างความมั่นใจในคุณภาพของมหาวิทยาลัยกับ
องค์กรปกครองท้องถิ่นต่างๆ ๓) ระบบการผลิตครู ช่วงแรกอาจเป็นแบบผสม แต่เชื่อว่าต่อไปจะเป็นแบบระบบปิด
ซึ่งมหาวิทยาลัยมีลูกค้าอยู่แล้ว
อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตบัณฑิตภายใต้โครงการบัณฑิตคืนถิ่น
ว่าได้มีการติดตามบัณฑิตรุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒ พบว่ามีงานทา ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ในท้องถิ่นของพวกเขา ซึ่งเป็น
จังหวัดที่อยู่ห่างไกลจากมหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุมจึงขอให้มหาวิทยาลั ย
นาเสนอข้อมูลภูมิลาเนาของนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย อธิการบดีจึงได้มอบหมายให้อาจารย์ ดร.เชิดชัย
ธุระแพง นาข้อมูลดังกล่าวมานาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๓.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม ประธานสภาคณาจารย์ แจ้งว่า ตามที่ได้
เกิดอุทกภัยขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ทาให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อน สภา
คณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึง ได้ขอความร่วมมือคณาจารย์ บุคลากรและ
นักศึกษาร่วมบริจาคเงิน สิ่งของเครื่องใช้ที่จาเป็น เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัย
ได้รับ ความร่ว มมือเป็น อย่างดี บัด นี้ได้นาเงินและสิ่งของที่ได้รับบริจ าค ไปมอบให้กับปลัด อาเภอจอมบึง
เพื่อรวบรวมจัดส่งไปให้ถึงผู้ประสบภัยเรียบร้อยแล้ว
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๔ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากเลขานุการ
๑) ขอเพิ่มระเบี ย บวาระที่ ๕.๑.๔ พิจารณามอบอ านาจการดาเนิน คดีปกครองต่อศาล
ปกครองเพชรบุรี
๒) อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข ขอเปลี่ยนเอกสารหน้า ๒๒
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ประธานขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อรับรองรายงานการประชุม

๖
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีการแก้ไข หน้า ๑๒ ข้อ ๔) วรรคสอง
ข้อความ “โดยการส่งเรื่องของเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง” แก้ไขเป็น “โดยการส่งเรื่องขอเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง”
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ สืบเนื่องเรื่องการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของผู้อานวยการสานักและสถาบัน
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
สภามหาวิ ทยาลั ย ได้ มีม ติ เห็ น ชอบให้ ค ณะกรรมการติด ตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดี
มีอานาจหน้าที่ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลงานของผู้อานวยการสานักและสถาบัน นั้น เนื่องจาก
คณะกรรมการติด ตาม ตรวจสอบฯ ชุด ดัง กล่า ว มีผู้อานวยการสานัก ส่ง เสริม วิช าการและงานทะเบีย น
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม เห็นควรมอบหมายให้ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดีเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดี เฉพาะการตรวจสอบ
ติดตาม และประเมินผลงานของผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มติที่ประชุม
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ. ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลั ยมีมติเห็นชอบให้ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดีเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของคณบดี เฉพาะการตรวจสอบ ติดตาม และประเมิน
ผลงานของผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๓.๒ อาจารย์ ดร.นาวิ น คงรั กษา สื บเนื่ องหน้ า ๑๔ เรื่ องโครงการนวั ตกรรมการพั ฒนา
สถาบันการศึกษาเพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันบนเวทีโลกว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้ทาความร่วมมือกับ
บริ ษัทแพคกอน (PAKGON) มี ความคืบหน้า โดยในวันที่ ๒๘ สิ งหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ จะมีการประชุมเชิ ง
ปฏิบัติการ (workshop) กระบวนการที่จะพัฒนาโครงการนี้ให้เป็นรูปธรรม โดยมีทีมงานจากบริษัทแพคกอน
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ตัวแทนสาขาวิชา และตัวแทนอาจารย์เข้าร่วมประชุม หากมีความคืบหน้าอย่างไร
จะแจ้งให้ทราบต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วง
๔.๑ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วงจากสภาวิชาการ
๔.๑.๑ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาประจาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๙
อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชี้แจง
รายละเอียดว่า ในภาคฤดูร้อน ปี การศึกษา ๒๕๕๙ มีนักศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
จานวน ๑ คน และระดับปริญญาตรี จานวน ๑๒ คน ซึ่งคณะกรรมการประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่

๗
๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จ
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัย มีมติ อ นุมัติใ ห้ป ริญ ญาและประกาศนีย บัต รบัณ ฑิต แก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จานวน ๑ คน และระดับปริญญาตรี จานวน ๑๒ คน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่
๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๔.๑.๒ พิจารณาเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะเวลา ๕ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๙)
อาจารย์ ดร.พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ด้วยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ขอเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะเวลา ๕ ปี
เนื่องจากมีศักยภาพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพียงพอ โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการใน
การประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม แยกชุด)
ก่อนที่จะมีการลงมติ มีกรรมการสภาให้ข้อเสนอแนะว่า นอกจากมีการกาหนดจานวน
นักศึกษาที่ชัดเจนแล้ว สาขาควรมีการวางแนวทางจัดเวทีวิชาการให้ นักศึกษาที่จบการศึกษาแล้วมีโอกาสมา
นาเสนอผลงานทางวิชาการให้กับรุ่นน้องและผู้สนใจได้รับฟัง ซึ่งในมุมหนึ่งเหมือนเป็นการบริการหลังการขาย แต่
ในอีกมุมหนึ่งจะเป็นการแสดงให้สังคมเห็นว่า นักศึกษาของสาขาที่จบการศึกษาแล้วมีผลงานที่มีคุณค่าหรือมี
ประโยชน์ต่อเรื่องการศึกษา
มติ ที่ ป ระชุ ม อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) และ (๗) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษาและ
ผู้สาเร็จการศึกษาในระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
๔.๒ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วงจากคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
๔.๒.๑ พิจารณา ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย กองทุนส่งเสริม
งานวิจัย พ.ศ. ....
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชฎาพร โพคัย สวรรค์ ชี้แจงรายละเอียดว่า โดยที่เป็นการ
สมควรให้มีการออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย กองทุนส่งเสริมงานวิจัย พ.ศ. ....

๘
เพื่อให้ การดาเนิ น การกองทุน ส่ งเสริ มงานวิจัยของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง เป็นไปด้ว ยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึงจึงได้จัดทา ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลั ยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย กองทุนส่งเสริมงานวิจัย พ.ศ. .... โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรอง
กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเพื่อพิจารณา
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติ ที่ประชุม อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๒) แห่ งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ เห็ นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้าน
จอมบึง ว่าด้วย กองทุนส่งเสริมงานวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะและให้มี
การแก้ไข ดังนี้
๑) ควรมีการนิยามคาว่า “งานสร้างสรรค์” เพื่อความชัดเจน
๒) หน้า ๔๔ ข้อ ๗ (๑) ข้อความ “ของมหาวิทยาลัยแต่ละปี ” แก้ไขเป็น “ของมหาวิทยาลั ยใน
แต่ละปี”
๓) หน้ า ๔๖ หมวดที่ ๖ ข้อความ “การด าเนินการกองทุนอุดหนุนงานวิจัย ” แก้ ไขเป็น “การ
ดาเนินการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย”
๔) หน้า ๔๗ ข้อ ๒๓ (๒) ข้อความ “เงินกองทุนอุดหนุนงานวิจัย” แก้ไขเป็น “เงินกองทุนส่งเสริม
งานวิจัย”
๔.๒.๒ พิจารณา ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ....
อาจารย์ ดร.เกศินี โสขุมา ชี้แจงรายละเอียดว่า โดยที่เป็นการสมควรให้มีการออก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เพื่อให้
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และมีความคล่องตัวในการ
ดาเนินงาน
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึงจึงได้จัดทา ร่าง ข้อบังคับ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึงว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
กลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในการประชุมครั้งที่
๓/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ เห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย

๙
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้มีการแก้ไข หน้า ๖๕ E (Excellent) ข้อความ “ผ่าน
ระดับเยี่ยม” แก้ไขเป็น “ผ่านระดับดีเยี่ยม”
๔.๒.๓ พิจ ารณา ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คุณสมบัติ
หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. ....
อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น ขอเปลี่ยนเอกสารประกอบการพิจารณาฉบับใหม่ และชี้แจง
รายละเอีย ดว่า โดยที่เป็ น การสมควรให้ มีการออกข้อบังคับ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง ว่าด้ว ย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์พิเศษ
พ.ศ. .... เพื่ อ ให้ มี ห ลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารแต่ ง ตั้ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ พิ เ ศษ รองศาสตราจารย์ พิ เ ศษ
และศาสตราจารย์พิเศษ และการดาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึงจึงได้จัดทา ร่างข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์
พิเศษ ศาสตราจารย์พิเศษพ.ศ. .... โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และ
ระเบีย บของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๒๕
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิ ทยาลั ยมี มติ เห็ นชอบข้ อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏหมู่ บ้ านจอมบึ ง ว่ าด้ วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์พิเศษ
พ.ศ. ๒๕๖๐
๔.๒.๔ พิจารณา ร่าง ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การบริหาร
งานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ....
อาจารย์ ดร.วิ นัย ชุ่มชื่น ชี้แจงรายละเอียดว่า โดยที่เป็นการสมควรให้มีการแก้ไข
เพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ ไ ด้ มี ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ในเรื่ อ งการต่ อ สั ญ ญาจ้ า งพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ในระยะที่ ๔
มหาวิทยาลัยจึงได้ ยกร่างข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของ
พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. .... โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสภามหาวิทยาลัย เรียบร้อยแล้ว เมื่อการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อ
วัน ที่ ๒๒ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จึ งขอเสนอร่างข้อบังคับดังกล่าวต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกชุด)
ก่อนที่จะมีการลงมติ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็น ซึ่งที่สอดคล้องกันคือ
มหาวิทยาลัยควรมีการหาวิธีการส่งเสริมการทาผลงานทางวิชาการของอาจารย์

๑๐
มติ ที่ ป ระชุ ม อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๐
๔.๒.๕ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสภา
มหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึงได้มีคาสั่งที่ ๑๖/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสภา
มหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ
และระเบียบของสภามหาวิทยาลัยเห็นควรมีการปรับปรุงคณะกรรมการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณายกเลิกคาสั่งที่ ๑๖/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง
กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และพิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสภามหาวิทยาลัย ชุดใหม่ เพื่อให้คณะกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายต่อไป
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ
ของสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนิท ชุนดี
ประธาน
๒) ดร.กาพล วันทา
กรรมการ
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์
กรรมการ
๔) อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น
กรรมการ
๕) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการ
๖) อาจารย์ชดาทิพ ชูจิตร
กรรมการ
๗) นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์
เลขานุการ
๘) นางสาวรพินท์นิภา สุขสวัสดิ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
๙) นายวุฒิกร ไชยพันธ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากอธิการบดี
๕.๑.๑ พิจารณาผลการประเมินคุ ณภาพการศึกษาภายในระดั บหลั กสู ตรและระดั บคณะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙

๑๑
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์อัจ ฉรียา โชติก ลาง ชี้แจงรายละเอียดว่า การตรวจประเมิน
คุณ ภาพการศึก ษาภายใน ตามเกณฑ์ม าตรฐานสานัก งานคณะกรรมการการอุด มศึก ษา มห าวิท ยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงต้องได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะ
และบั ดนี้ มหาวิทยาลั ย ได้รั บ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลั กสู ตร และระดับคณะ
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจาปีการศึกษา๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
หลังที่ได้มีการนาเสนอผลการประเมินรวมทั้งข้อเสนอแนะจากการประเมิน ที่ประชุมได้มี
การอภิปรายเกี่ยวกับผลการประเมิน สามารถสรุปออกมาเป็นข้อเสนอแนะจากที่ประชุม ก่อนที่จะมีมติ ได้ดังนี้
๑) จากข้อเสนอแนะที่ว่าควรมีการส่ งเสริมและสนับสนุนให้ มีการขอตาแหน่งทาง
วิชาการเพิ่มมากขึ้นนั้น ควรเขียนในลักษณะว่า ให้พัฒนางานจนสามารถขอตาแหน่งทางวิชาการได้
๒) แผนกลยุ ท ธ์ ข องคณะ ควรค านึ ง ถึ ง นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ที่ เ น้ น ในเรื่ อ ง
Technology, Innovation การคิดเชิงระบบ และการทางานอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการให้ความสาคัญกับ
เรื่องภาษา และ IT (Information Technology)
๓) การจัดการความรู้ คณะควรมีการดาเนินการให้ครอบคลุมในเรื่องการสร้างความรู้
การจัดเก็บความรู้ การใช้ความรู้ และการพัฒนาความรู้
๔) การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย คณะควรดาเนินการเพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าเชิง
เศรษฐศาสตร์ โดยอาจเพิ่มการวิเคราะห์ด้านสังคมศาสตร์ว่าเป็นไปได้หรือไม่ โดยเฉพาะในเรื่องการพิจารณา
ความสาเร็จของบัณฑิตในแง่ที่เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม นอกจากนี้ควรมีการดาเนินการเรื่องการบริหารความ
เสี่ยงควบคู่ไปด้วย
๕) กระบวนการผลิตบัณฑิต คณะต้องให้ความสาคัญกับเรื่องเทคโนโลยี บัณฑิตจึงจะมี
คุณภาพ ตอบโจทย์ความต้องการของทั้งภาครัฐและเอกชน
๖) การประกันคุณภาพ ก็คือการประกันความเสี่ยงว่าผลผลิต (บัณฑิต) มีคุณภาพ ซึ่ง
ถ้าเข้าใจว่าหลักการในการดาเนินการมี ๓ เรื่อง หรือ ๓ A อันได้แก่ Awareness (ความตระหนัก) Attempt
(ความพยายาม) และ Achievement (การบรรลุความสาเร็จ) ก็จะทาให้การดาเนินการมีความครอบคลุม และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องจะทราบว่าควรทาหน้าที่อย่างไร
๗) ควรมีการตั้งคณะกรรมการไปวางแผน และดาเนินการตามข้อเสนอแนะที่ได้รับจาก
การตรวจประเมิน
มติที่ประชุม
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) และ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร และระดับคณะมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา ๒๕๕๙

๑๒
๕.๑.๒ พิจารณาการขอขึ้นทะเบียนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ อั จ ฉรี ย า โชติ ก ลาง ชี้ แ จงรายละเอี ย ดว่ า ตามที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กาหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะ และ
สถาบั น เป็ น ต้น มา และมี การวางแนวทางการดาเนินการเกี่ย วกั บการเผยแพร่ ห ลั ก สู ต รที่มี คุณ ภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ร ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติไว้ เพื่อเผยแพร่ห ลักสู ตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และประสงค์ที่จะเผยแพร่ ตามขั้นตอนการขึ้น
ทะเบียน ดังต่อไปนี้
๑) สถาบันอุดมศึกษาดาเนินการประเมินตนเอง และมีผลการประเมินตนเองระดับดีขึ้น
ไปต่อเนื่องกัน ๒ ปี
๒) สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรจาก
ทะเบียนรายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายในสาหรับตรวจประเมินหลักสูตรเพื่อขึ้นทะเบียน TQR (TQR : Thai
Qualifications Register)
๓) คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลั กสู ตรดาเนินการตรวจประเมิน
คุณภาพหลักสูตรที่จะขอขึ้นทะเบียน TQR เพื่อยืนยันผลการประเมินผ่ายระบบ CHE QA Online
๔) สถาบันอุดมศึกษาเสนอสภาสถาบันในความเห็นชอบ/ทราบ ในการขอขึ้นทะเบียน
หลักสูตร TQR
๕) สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาแจ้ ง ความประสงค์ ข อขึ้ น ทะเบี ย นหลั ก สู ต ร TQR มายั ง
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่มีคุณภาพ (TQR) ผ่านขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียน ๓
ขั้นตอนแรกแล้วทั้งสิ้น ๖ หลักสูตร จึงนาเสนอสภามหาวิทยาลัยตามขั้นตอนที่ ๔ เพื่อให้ความเห็นชอบการขอ
ขึ้นทะเบียนดังกล่าว (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
ที่ประชุมได้มีการอภิปราย สามารถสรุปออกมาเป็นข้อเสนอแนะจากที่ประชุม ก่อนที่จะ
มีมติ ได้ดังนี้
๑) ควรมีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่มีคุณภาพ
๒) ควรมีการให้คาแนะนา (Coaching) หลักสูตรที่มีคุณภาพอยู่แล้วให้มีคุณภาพมากขึ้น
และหลักสูตรที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ ให้มีคุณภาพสูงขึ้น
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเ ห็ น ชอบการขอขึ้นทะเบียนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ

๑๓
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง จานวน ๖
หลั ก สู ต ร ดังนี้
๑) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
๒) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๓) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
๔) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
๖) ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู
๕.๑.๓ พิจารณายกเลิกโครงการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และ
ขอปิดบัญชีโครงการนาเงินส่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดี ชี้แจงรายละเอียดว่า โครงการ
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลั ย
มีคณะกรรมการศู นย์ การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงดาเนินโครงการ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการฯได้ประชุมและเสนอปิดโครงการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึ ง เนื่ อ งจากหมดภารกิ จ พร้ อ มส่ ง มอบทรั พ ย์ สิ น และบั ญ ชี ข องโครงการฯ มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ให้
หน่วยตรวจสอบภายในดาเนินการตรวจสอบผลการดาเนินงานและรายงานผล
การนี้ มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย ได้ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ยุบเลิกโครงการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และให้นาส่งเงิน
คงเหลือของโครงการฯ จานวน ๑,๒๒๙,๖๑๖.๗๓ บาท เข้ามหาวิทยาลัยในบัญชีเงินลงทุนปรับปรุงพั ฒนา
โครงการจัดหารายได้ฯ เพื่อพัฒนางานด้านการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยต่อไป จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการยุบเลิกโครงการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง และเห็นชอบปิดบัญชีโครงการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และให้นาส่ง
เงินคงเหลือของโครงการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จานวน ๑,๒๒๙,๖๑๖.๗๓ บาท
เข้ามหาวิทยาลัยในบัญชีชื่อ เงินลงทุน ปรับปรุง พัฒนาโครงการจัดหารายได้ฯ
๕.๑.๔ พิจารณามอบอานาจการดาเนินคดีปกครองต่อศาลปกครองเพชรบุรี
อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น ชี้แจงรายละเอียดว่า ด้วย นายสุรีย์ หรือจินตภาส์ พันธ์พิรักษ์
หรือ พัน ธ์รัก ษ์ กับ พวกรวม ๓ คน ผู้ฟ้อ งคดี เป็น ผู้ส มัค รเข้า รับ การสรรหาเป็น คณบดีค ณะครุศ าสตร์

๑๔
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง
ได้ยื่น ฟ้อ งสภามหาวิท ยาลัย ราชภัฏ หมู่บ้า นจอมบึง เป็น ผู้ถูก ฟ้อ งคดี คดีห มายเลขดาที่ บ. ๑๗/๒๕๖๐
ณ ศาลปกครองเพชรบุรี ขอให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีในการประชุม เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ในส่วนของการเลือกและรับรองคณบดีคณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
ศาลปกครองเพชรบุรี ได้มีคาสั่งเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีทาคาให้การ ยื่นต่อศาลภายใน ๓๐ วัน
นับแต่วันที่รับคาสั่ง (รับหมายวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐) ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการในคดีปกครองเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณามอบอานาจ ให้บุคคลหนึ่งบุคคลใด มีอานาจดาเนินคดีใน
ศาลปกครองเพชรบุรีแทนตั้งแต่ต้นจนเสร็จคดี และให้มีอานาจในการมอบอานาจช่วงในการดาเนินคดีปกครอง
แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ มอบอานาจให้ อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น มีอานาจดาเนินคดี
ในศาลปกครองแทนตั้งแต่ต้นจนคดีถึงที่สุด และมีอานาจในการมอบอานาจช่วงในการดาเนินคดีปกครองแทน
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในคดีปกครองที่ บ. ๑๗/๒๕๖๐
๕.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)
๕.๒.๑ พิจารณาการกาหนดตาแหน่งที่สูงขึ้นและอนุมัติให้แต่งตั้งบุคคลดารงตาแหน่งตาม
กรอบอัตรากาลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ประจาปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒
นางรพี พรรณ คทาวั ช รกุล ผู้ อ านวยการกองกลาง ชี้ แ จงรายละเอี ย ดว่ า ตามที่
คณะกรรมการบริ ห ารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลั ย (ก.บ.ม) ได้มีมติกาหนดตาแหน่งที่สู งขึ้นตามกรอบ
อัตรากาลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ประจาปี ๒๕๕๙-๒๕๖๒ ตาแหน่งประเภท
เชี่ยวชาญเฉพาะ ตาแหน่งเลขที่ ๐๖๙ (๐๑๔) ตาแหน่ง “นักวิเคราะห์นโยบายและแผน” จากระดับปฏิบัติการ
เป็น ระดับ “ชานาญการ” สังกัดงานโยบายและแผน กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดีในการประชุม
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้วนั้น
ในการนี้ นางสาวเอี่ยมฤทธิ์ รัตนานนท์ ได้ส่งเรื่องเพื่อประเมินเข้าสู่ตาแหน่งสูงขึ้นตาม
หนังสือที่ ศธ ๐๕๕๖.๐๑ (กนผ)/๕๓ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยงานบริหารบุคคลได้รับเรื่อง
ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้ทาการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งที่ผ่านเกณฑ์เรียบร้อยแล้ว
ดังนี้
๑) ดารงตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๑ มีระยะเวลาปฏิบัติงาน ๘ ปี ๘ เดือน (เกณฑ์ : เคยดารงตาแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี)
๒) ปัจจุบันอัตราเงินเดือน ๓๔,๓๒๐ บาท (เกณฑ์ : ขั้นต่าระดับชานาญการ ๒๕,๘๒๐ บาท)
คณะกรรมการประเมิ น เพื่ อ แต่ ง ตั้ ง บุ ค คลให้ ด ารงต าแหน่ ง สู ง ขึ้ น ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการ เพื่ อ เป็ น

๑๕
คณะกรรมการประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะระดับชานาญการ จานวน ๓ ราย ดังนี้
(๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
ประธานกรรมการ
(๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม
กรรมการ
(๓) นางศิริพร โรจน์พิทักษ์กุล
กรรมการ
อนุกรรมการ ได้ส่งผลคะแนนตามลาดับ ดังนี้ ๘๖.๖๗ คะแนน ๘๖.๖๗ คะแนน ๙๖.๖๗
คะแนน คิดเป็นค่าเฉลี่ยได้ ๙๐ คะแนน
โดยเกณฑ์การผ่าน ผู้ผ่านการประเมินต้องมีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของ
ตาแหน่งที่ครองอยู่ ผลการประเมิน ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
รวมกันไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๐ และคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง สูงขึ้น มีมติเห็นชอบ
ให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงนาเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๙ และข้อ ๓ แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๑๗ วรรคสอง (๔) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงให้ดารงตาแหน่งสูง ขึ้น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติ เห็นชอบ
การกาหนดตาแหน่งที่สูงขึ้นตามกรอบอัตรากาลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)
ประจ าปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ ต าแหน่ ง ประเภทเชี่ ย วชาญเฉพาะ ต าแหน่ ง เลขที่ ๐๖๙ (๐๑๔) ต าแหน่ ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชานาญการ และแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวเอี่ยมฤทธิ์ รัตนานนท์
ดารงตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชานาญการ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
๕.๒.๒ พิจารณาการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาในการจัดสรรอัตรากาลังพนักงานมหาวิทยาลัย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สายวิชาการ จานวน ๑ อัตรา
นางรพี พ รรณ คทาวั ช รกุ ล ผู้ อ านวยการกองกลาง ชี้ แ จงรายละเอี ย ดว่ า
ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ หมู่บ้ านจอมบึง ได้ รับ งบประมาณในการจ้า งพนั กงาน
มหาวิทยาลัย จานวน ๒๐ อัตรา จ าแนกเป็นสายวิชาการ ๑๙ อัตรา และสายสนับสนุน ๑ อัตรา และสภา
มหาวิทยาลัยได้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรอัตรากาลัง (เพื่อรับบรรจุ) ไปแล้ว จานวน ๑๕ อัตรา ในการประชุม
ครั้ งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่เนื่องจากอัตราสายวิช าการ จานวน ๑ อัตรา
ที่อนุมัติให้สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา คณะครุศาสตร์ เพื่อบรรจุให้แก่ผู้ที่ได้รับ
ทุนจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้น จากการประสานงานเบื้องต้นทราบว่า ผู้รับทุนไม่สามารถ
สาเร็จการศึกษาได้ทันภายในเดือนกันยายนนี้ ขณะเดียวกันได้มีผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิ ทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ราย นายกฤษดา กฤตเมธกุล ตามสัญญาเลขที่ ๑๐/๒๕๕๗ ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชา

๑๖
ภาษาศาสตร์ (การสอนภาษาจีน) ณ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนได้รายงาน
ผลการสาเร็จการศึกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
มหาวิทยาลัยจึงได้นาเรื่องดังกล่าวเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจ ามหาวิทยาลั ยราชภัฏ หมู่บ้ านจอมบึ ง (ก.บ.ม.) ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่ประชุมมีมติเห็ นชอบการเปลี่ ยนแปลง สาขาวิช าในการจัดสรรอัตรากาลั ง
พนักงานมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สายวิชาการ จานวน ๑ อัตรา จากสาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึ ก ษาและคอมพิ ว เตอร์ ก ารศึ ก ษา คณะครุ ศ าสตร์ เป็ น สาขาวิ ช าภาษาจี น คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ และ ให้บรรจุโดยวิธีการคัดเลือก จึงนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ที่ ประชุ ม
อาศัย อ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๓) แห่ง พระราชบัญ ญัติ
มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๙ สภามหาวิทยาลั ยมีมติ เห็ นชอบการเปลี่ ยนแปลงสาขาวิชาในการจัดสรร
อัตรากาลังพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จานวน ๑ อัตรา จากสาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา คณะครุศาสตร์ เป็นสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ และให้บรรจุโดยวิธีการคัดเลือก
๕.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๕.๓.๑ พิจารณาเลือกและแต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ดร.คมศร วงษ์ รั กษา ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดี บั ณฑิ ตวิ ทยาลั ย ชี้ แจง
รายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีคาสั่งที่ ๔๐/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย สั่ง ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้ดาเนินการ
สรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง ว่าด้ว ย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี (ฉ บับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑ เรียบร้อยแล้ว
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๗ วรรคสอง แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑ กาหนด “ให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดี ซึ่งผ่านการ
สัมภาษณ์ตาม ข้อ ๗ (๔) จานวนสองชื่อ พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาทั้งหมด เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
โดยเรียงตามล าดับตัวอักษร” คณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลั ยจึงขอเสนอรายชื่อผู้สมควรดารง
ตาแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ที่ผ่านการกลั่นกรอง โดยเรียงตามลาดับตัวอักษรพร้อมข้อมูลรายละเอียด
ที่เกี่ย วข้องต่อสภามหาวิทยาลั ยเพื่อพิจารณาเลื อกและแต่งตั้ง ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุมแยกเล่ม)

๑๗
๑) อาจารย์ ดร.เกศินี โสขุมา
๒) อาจารย์นิพิฐพนธ์ มาลาหอม
ก่อนที่จะมีการลงมติเลือกและแต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ที่ประชุมได้มีการอภิปราย
วิธีการเลือก และมีความเห็นสอดคล้องกันโดยไม่มีผู้ใดแย้งว่า ก่อนที่จะมีการพิจารณาเลือก ขอให้ผู้ที่ผ่านการ
กลั่นกรองได้มานาเสนอวิสัยทัศน์คนละ ๕ นาที ในทีป่ ระชุม และจากนั้นเป็นการตอบคาถาม
ส่วนวิธีการเลือก ที่ประชุมมีมติให้เลือกแบบลับโดยใช้บัตรเลือก
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๙) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๘ แห่ง ข้ อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏหมู่ บ้ านจอมบึ ง ว่ าด้ วย คุ ณสมบั ติ
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ เลือก อาจารย์ ดร.เกศินี โสขุมา
ให้ดารงตาแหน่งเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๕.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย
๕.๔.๑ พิจารณาขยายระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของอาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด
อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น ชี้แจงรายละเอียดว่า คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ประจามหาวิทยาลัย ได้รับ หนัง สือ ร้อ งทุก ข์จาก อาจารย์ ดร.ถาวร เส้ง เอียด ฉบับ ลงวัน ที่ ๒๕ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้รับหนังสือนี้ไว้เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (เรื่องรับที่ ๑/๒๕๖๐) ซึ่งครบกาหนด
ระยะเวลาที่คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน
ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อมาได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ต่อสภามหาวิทยาลัย
ออกไปอีก ๓๐ วันนับแต่วันครบกาหนด
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย ขอเรียนต่อสภามหาวิทยาลัย
ว่า ไม่สามารถพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวได้ทันตามกาหนดที่ขอขยายเวลา ๓๐ วัน เนื่องจากข้อมูลและ
พยานหลั ก ฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ งมี ข้ อ เท็ จ จริ ง จ านวนมากซึ่ ง ต้ อ งพิ จ ารณาข้ อ มู ล หลายด้ า นประกอบ กั น
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย จึงขอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาขยายระยะเวลา
การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ออกไปอีก ๓๐ วัน นับแต่วันครบกาหนด (วันที่ครบกาหนดคือวันที่ ๒๓ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุญาตให้ขยายระยะเวลาพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวออกไป
อีก ๓๐ วันนับแต่วันครบกาหนด

๑๘
วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ พิจารณาอุทธรณ์คาสั่งศาล
อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ทา
สัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาลกับมูลนิธิประชานุเคราะห์ราชบุรี โจทก์ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๗ ความโดยสรุปว่า หากมหาวิทยาลัยไม่สามารถสร้างตึกโรงเรียนสาธิตแห่ งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้ านจอมบึ งได้ ภ ายในกาหนด ๒ ปี มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ หมู่บ้ านจอมบึ งยิน ยอมที่จ ะคืน เงิน จานวน
๕๐๐,๐๐๐ บาท แก่โจทก์ ต่อมามหาวิทยาลัยได้มีหนังสือ (ลงวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐) ถึงอัยการจังหวัด
ราชบุรี ขอความอนุเคราะห์ให้ดาเนินการแก้ต่างงดการบั งคับคดีแพ่ง ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ
และสานักงานอัยการจังหวัดได้มีหนังสือ (ที่ อส.๐๐๔๒ (รบ)/๘๘๒๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)
แจ้งว่าได้ดาเนินการแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) และในวันดังกล่าวศาลจังหวัดราชบุรีได้มีคาสั่ง
ความโดยสรุปว่ า มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (จาเลยที่ ๑) ก่อสร้างตึกโรงเรียนสาธิตฯ แล้วเสร็จ
เมื่อพ้นกาหนด ๒ ปี นับแต่วันที่ทาสัญญาประนีประนอมยอมความ ถือว่าจาเลยที่ ๑ มิได้ชาระหนี้ตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความ กล่าวคือ ต้องคืนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แก่โจทก์
จึงนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเห็นควรจะอุทธรณ์คาสั่งศาลหรือไม่
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นควรให้มีการอุทธรณ์คาสั่งศาล
๖.๒ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ ตรงกับวัน
พฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๓๐ น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค์
นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข
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