การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
วันจันทร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี อาคารอานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รายนามผู้เข้าประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
๓. ดร.กาพล วันทา
๔. ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์
๕. นายประพันธ์ มนทการติวงศ์
๖. ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ
๘. นายเรืองชัย เนตรปฐมพร
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม
๑๒. อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง
๑๓. อาจารย์ ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก
๑๔. อาจารย์นาวิน คงรักษา
๑๕. อาจารย์บุรินทร์ นรินทร์
๑๖. อาจารย์ ดร.สุดจิต หมั่นตะคุ
๑๗. อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาพร โพคัยสวรรค์
๑๙. นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
๒๐. นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
๒. นายพูนชัย คทาวัชรกุล
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจารณ์ สงกรานต์
๔. นายสาราญ พูลศักดิ์
๕. นายวุฒิกร ไชยพันธ์

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทาหน้าที่
แทนนายกสภามหาวิทยาลัย
อธิการบดี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการจากผู้บริหาร
กรรมการจากผู้บริหาร
กรรมการจากผู้บริหาร
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
รองอธิการบดี
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

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

รองอธิการบดี
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิศวกรโยธา
นิติกร

๒
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยได้มอบดอกไม้และกล่าวแสดงความยินดีกับ ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
ในโอกาสที่ได้เลื่อนตาแหน่งขึ้นเป็นรองเลขาธิการสภาการศึกษา
๑.๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากประธาน
ไม่มี
๑.๒ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากอธิการบดี
๑) มหาวิทยาลัยได้จัดสัมมนาโรงเรียนเครือข่ายวิชาชีพ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยได้เชิญผู้บริหารโรงเรียนเครือข่าย จานวน ๑๔๗ โรง และผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๑
และ ๒ มาร่วมสัมมนา สาระสาคัญของการสัมมนา ได้แก่ การดาเนินการตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
และการเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาสายครู
๒) ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิ ทยาลัยราชภัฏ (ทปอ. มรภ.) ได้จัดการประชุมเพื่อดาเนินการ
ปรับทิศทาง (reprofile) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยที่ประชุมได้มอบหมาย
ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏในแต่ละกลุ่มภูมิภาคนาไปดาเนินการต่อ มหาวิทยาลัยได้เชิญมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในกลุ่มภูมิภาคตะวันตกอีก ๓ แห่ง มาประชุมร่วมกัน เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ข้อสรุปว่า
กลุ่ ม ภูมิภ าคตะวั น ตกกาหนดจุ ดเน้ น เรื่ อ ง การบริก ารและการท่องเที่ย ว โดยอัต ลั กษณ์ข องบั ณฑิต คื อ
เป็นบัณฑิตที่พร้อมปฏิบัติ มีความเชี่ยวชาญด้านการคิด มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาเมียนมาร์
ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้นัดให้ตัวแทนที่ประชุม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบด้วย
ประธานที่ประชุมอธิการบดี ฯ และประธานกลุ่มภูมิภาค เข้าพบในวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ นี้
๓) อธิการบดี เป็ นตัว แทนของที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลั ยราชภัฏ เข้าร่วมประชุมเพื่อ
พัฒนาตัวบ่งชี้ สาหรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ ๔ ในระดับอุดมศึกษาของสานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีการปรับตัวบ่งชี้ใหม่
ทั้งหมด และจะมีการทาประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
และนาผลการประชาพิจารณ์มาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ ๔ จะเริ่ม
ประเมินในไตรมาสที่ ๔ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ โรงเรียนสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมหาวิทยาลัยที่ได้รับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก รอบ ๓ มาครบ ๕ ปีแล้ว
๔) มหาวิทยาลัยได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่
๓๘ ในวันที่ ๑๕ – ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี อุปนายก
สภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน การจัดการแข่งขันสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี สรุปผลการแข่งขัน

๓
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้อันดับที่ ๓ และได้รับถ้วยชนะเลิศรวมกีฬาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ถือเป็นครั้งแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาให้กับ
นักศึกษาที่มีผลงานโดดเด่นด้านกีฬา ทาให้มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานด้านการกีฬาเพิ่มขึ้น
๕) อธิการบดีได้เข้าร่วมประชุมกับ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับทราบนโยบายสาคัญที่ ต้องดาเนินการ ได้แก่ ๑) การพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ โดยเน้นการสื่อสารและการใช้ปฏิบัติงาน ซึ่งสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ได้ดาเนินการจัดตั้งคณะทางานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และกาหนดมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อดาเนินการ
ขับเคลื่อนให้เกิดผลการดาเนินงาน และ ๒) การปรับปรุงหลักสูตรและวิธีสอน ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึงเป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายที่จะดาเนินการทั้ง ๒ เรื่อง
๖) มหาวิทยาลัยได้จัดงานเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ ๖๒ ปี ในวันที่ ๑ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ มีกิจกรรมสาคัญ ๒ กิจกรรม ได้แก่ ๑) การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย
ครั้งที่ ๔ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน
และรองศาสตราจารย์ ดร.สมบั ติ คชสิ ท ธิ์ อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ และประธานที่ประชุมอธิการดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นผู้บรรยายพิเศษ ๒) การจัดการแข่งขันมวย
MC Fight มวยไทยนานาชาติ ซึ่งจัดโดยวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยร่วมกับมูลนิธิส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา และหน่วยงานภายนอกภาคเอกชน กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา
๐๗.๐๐ น โดยมีพิธีไหว้ครูมวยไทย การแข่งขันคีตะมวยไทย และการแข่งขันมวยไทยนานาชาติ โดยตลอด
ทั้งงานจะมีการแสดงของนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาพร โพคัยสวรรค์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการจัดประชุมวิชาการระดับชาติว่า
กิจกรรมที่จะจัดขึ้นในวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ ๖๒ ปี กิจกรรมแรกหลังจากพิธีเปิดงานคือการ
บรรยายพิเศษ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ เรื่อง การทาวิจัยเพื่อตอบสนองนโยบาย “ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้” หลังจากนั้นจะมีการนาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายซึ่งปีนี้มีบทความวิจัยที่สมัครเข้าร่วม
นาเสนอและผ่านการพิจารณาคุณภาพ จานวน ๑๘๒ บทความ ประกอบด้วย ๕ สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี วิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ การศึ ก ษา มนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ และบริ ห ารธุ ร กิ จ และ
การท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่ชุมชนและกลุ่มผู้ใช้
ประโยชน์ งานวิจัยที่นามาจัดนิทรรศการในครั้งนี้เป็นงานวิจัยที่รับทุนมาจาก คอบช. เรื่องแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพและคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในเขตภูมิภาคตะวันตก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการจัดการแข่งขันมวยไทยนานาชาติว่า
จะมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันชกมวย MC Fight ในช่วงเวลา ๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ผ่านทางช่องทรู เทเลวิชั่น
โดยถ่ายทอดสดให้ได้รับชมพร้อมกัน ๗๖ ประเทศทั่วโลก โดยไม่มีการคิดค่าใช้จ่าย
๗) มหาวิท ยาลัย ได้รับ คะแนนผลการประเมิน ก.พ.ร. ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ด้วยคะแนน ๔.๕๒ โดยได้รับการจัดลาดับอยู่ในลาดับที่ ๒ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

๔
คุณประพันธ์ มนทการติวงศ์ เสนอให้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนในจังหวัด ราชบุรีได้
รับทราบผลงานเชิงประจักษ์
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๓ เรื่องแจ้งให้ทราบจากกรรมการ
๑.๓.๑ นายเรืองชัย เนตรปฐมพร ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แจ้งให้ทราบ
ดังนี้
๑) ดร.วัชรนนท์ จันทรางสุวรรณ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยลาออกจาก
ตาแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙
๒) จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ผศ.ดร.โสภณ พวงสุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้ข้อเสนอแนะให้มีการจัดการอบรมการเตรียมความพร้อมการสอบบรรจุครูผู้ช่วยประจาปี
๒๕๕๙ จึ ง ได้ น าเรื่ อ งดั ง กล่ า วเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณา
ซึ่งคณะกรรมการเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณให้ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู จัดฝึกอบรมการเตรียมความพร้อม
การสอบบรรจุครูผู้ช่วยประจาปี ๒๕๕๙ เป็นเงินจานวน ๘๙,๙๐๐ บาท ให้กับนักศึกษาทั้ง ๑๓ สาขาวิชา
ประมาณ ๙๕๐ คน ซึ่งจะจัดอบรมในวันที่ ๑ – ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ เสนอความเห็นว่า ควรให้นักศึกษามีการจัดสัมมนา หรือการจัดเสวนา
ในเนื้อหารายวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อการสอบบรรจุวิชาชีพครู
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๓.๒ อาจารย์นาวิน คงรักษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา แจ้งว่า เมื่อวันที่
๒๘ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ อาจารย์ น าวิ น คงรั ก ษา และ อาจารย์ ดร.ครองศั ก ดา ภั ค ธนกนก ได้ รั บ
มอบหมายให้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเรื่อง มหาวิทยาลัย สะเต็มศึกษา (STEM Education)
โดย Professor Dr.Maija Aksela เป็นผู้บรรยาย จากการประชุมมีข้อมูลดังนี้ โครงการนี้มีการดาเนินการในปี
๒๕๕๘ เริ่มจากอธิการบดี ได้ทา MOU ไว้ กับ สสวท. เป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยสะเต็มศึกษา สาหรับในภาพรวม
มหาวิทยาลั ย จะต้องเป็ น ศูน ย์ กลางของภูมิภ าคหรือของจังหวัด ในเรื่องสะเต็มศึกษาระดับมหาวิทยาลั ย
มีมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้าร่วม จานวน ๒๖ แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจะทาหน้าที่เป็น local trainer
ในภูมิภาคหรือจังหวัด ทาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในเรื่องการเรียนการสอนแบบสะเต็ม ที่ประชุมสรุปว่า ประเทศฟินแลนด์
ใช้รูปแบบการดาเนินการเป็นศูนย์ เช่น จัดตั้งศูนย์ชีววิทยา ศูนย์คณิตศาสตร์ ศูนย์ฟิสิกส์ เป็นศูนย์ใหญ่
เฉพาะทาง แต่การเรียนการสอนจะออกมาในลักษณะคล้ายๆ กับสะเต็ม คือ การนามาบูรณาการแต่บูรณาการ
แบบศูนย์ใหญ่ก่อน สุดท้ายแล้วทุกๆ ศูนย์ จะมีผลงานวิจัยและสรุปผลเป็นบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
ที่ประชุมรับทราบ

๕
๑.๓.๓ อาจารย์ ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้ เข้าร่วมประชุม
รับฟังความคิดเห็นจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เรื่อง ร่าง พระราชบัญญัติงานบริหาร
งานบุคคลฉบับใหม่ ซึ่งจะใช้กับมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการ สาระสาคัญของ ร่าง พรบ. ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์
เพื่อรองรับปริมาณบุคลากรของอุดมศึกษาที่มีจานวนพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมากขึ้น และข้าราชการ
ลดน้อยลง มีการพูดคุยนาเสนอความเห็น ในหลาย ๆ มาตรา เช่น มาตรา ๒๓ – ๒๘ เรื่องสวัสดิการ ได้มี
การแลกเปลี่ยนความเห็นว่า สาระสาคัญของมาตรา ๒๓ – ๒๘ ยังไม่ชัดเจน ไม่ได้บ่งชี้ถึงความเป็นสวัสดิการ
เพื่อรองรับพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง มาตราที่เป็นจุดสาคัญ คือ มาตราที่ ๗๘ ว่าด้วย เรื่องการพ้นสภาพ
อาจารย์ ในเวลา ๕ – ๗ ปี ที่ไม่สามารถเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการได้ ซึ่งข้าราชการหลายท่านมองว่า ไม่น่าจะเป็น
จุดดีของ พรบ.ฉบับนี้ และขั้น สุดท้ายสภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะต้องมีการออกข้อบังคับหรือประกาศ
เพื่อรองรับกับสาระในมาตราต่าง ๆ ซึ่งข้อสรุปที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็น ในครั้งนี้ สกอ.จะทาหนังสือ
ชี้แจงมายังมหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๔ เรื่องแจ้งให้ทราบจากเลขานุการ
ไม่มี
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ประธานขอให้ ที่ป ระชุมตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยไม่มีการแก้ไข
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ รายงานการติดตามการดาเนินการของโครงการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รายงานว่า คณะกรรมการจัดหารายได้และ
ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยได้จัดประชุม ครั้งที่ ๒(๒๒)/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งสาระ
ของการประชุม มีดังนี้

๖
๑) พิจารณาเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัย ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่องการจ่ายเงิน
รายได้ที่ได้รับจากโครงการจัดหารายได้และผลประโยชน์
๒) พิจารณาเห็นชอบผลประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และพนักงานทาความสะอาด
ภาชนะและศูนย์อาหาร โครงการบริการสถานที่และครุภัณฑ์
๓) ดาเนินการกาหนดกรอบแนวคิดในการจัดทาโครงการธุรกิจจาลองของคณะวิทยาการ
จั ดการพร้ อมเยี่ ย มชมโครงการศูน ย์ ฝึ กประสบการณ์วิช าชีพ ธุรกิจจอมพล เพื่อประเมินสภาพจริงและให้
คาแนะนาแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจาโครงการศูนย์ฝึกประสบการณ์ฯ
๔) พิจ ารณาเห็น ชอบให้เช่าที่ดินเพื่อการปลูกสร้างร้านกาแฟ MUM COFFEE โดยมี
ผลประโยชน์ ตอบแทนเป็ นค่าเช่าสถานที่เดือนละ ๘,๐๐๐ บาท และมอบทุนการศึกษา(ตามสั ญญา) ปีล ะ
๒๑,๐๐๐ บาท มีก าหนดระยะเวลา ๓ ปี หากผู้ เช่ า ต้อ งการเช่ า ต่อ ให้ เช่ า ต่อ ได้ อีก สองคราว ๆ ละ ๓ ปี
(รายละเอียดอยู่ในเอกสารประกอบการประชุม)
เนื่องจากโครงการปลูกสร้างร้านกาแฟดังกล่าวเป็นโครงการที่ผู้ขอเช่าเสนอมาและผ่าน
ความเห็นชอบในการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่ประชุม
คณะกรรมการจัดหารายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว
จึงนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา เนื่องจากการให้เช่าที่ดินเพื่อดาเนินกิจการอยู่ภายใต้ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๑๒ (๔)
มติที่ประชุม สภามหาวิ ท ยาลั ย มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ เ ช่ า ที่ ดิ น เพื่ อ การปลู ก สร้ า งร้ า นกาแฟ MUM
COFFEE และให้กาหนดเงื่อนไขไว้ในสัญญาว่า หากต้องการเช่าต่อให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดหา
รายได้และผลประโยชน์ สาหรับการติดตามโครงการจัดหารายได้ และผลประโยชน์ซึ่งบรรจุเป็นวาระสืบเนื่อง
เป็นเวลา ๑ ปี ๖ เดือนแล้ว ให้ยกเลิกการบรรจุเป็นวาระสืบเนื่อง และหากมีเรื่องนาเสนอให้บรรจุในวาระ
เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๓.๒ ผลการศึกษาคาสั่งศาลปกครองสูงสุดในคดีปกครอง หมายเลขคดีดาที่ บ.๑๖๖/๒๕๕๗
ดร.กาพล วัน ทา รายงานว่า สื บเนื่ องจากการประชุมสภามหาวิทยาลั ย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
ประจาวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ วาระที่ ๓.๒ รายงานกระบวนการพิจารณาคดีปกครอง ศาลปกครอง
หมายเลขคดีดาที่ บ.๑๖๖/๒๕๕๗ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้มีมติให้แต่งตั้งคณะทางานเพื่อศึกษาคาสั่งศาล
ปกครองสูงสุดในคดีปกครอง หมายเลขคดีดาที่ บ.๑๖๖/๒๕๕๗ ซึ่งผลการดาเนินการของคณะกรรมการชุด
ดังกล่าวได้พิจารณาคาสั่งศาลปกครองสูงสุดแล้วมีความเห็นโดยสรุป ดังนี้
๑) ประเด็นที่ ๑ : ให้ทุเลาการบังคับคดีตามมติสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น ขอให้มหาวิทยาลัยทาหนังสือสอบถามไปยังศาลปกครองสูงสุดว่า มหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติอย่างไร

๗
๒) ประเด็นที่ ๒ : ให้ชะลอการนาเรื่องกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดที่ ๒ ขึน้
ทูลเกล้าฯ นั้น ซึ่งได้มีการชะลอแล้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดี ชี้แจงว่า หลังจากที่มหาวิทยาลัยได้เสนอ
คาสั่งศาลปกครองสูงสุดต่อสภามหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคาสั่ง
ศาลปกครองสูงสุด มหาวิทยาลัยได้ทาหนังสือสอบถามไปยังอัยการเพื่อหารือว่า มหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติ
อย่างไรตามคาสั่งศาล ซึ่งอัยการได้แนะนาว่าให้มหาวิทยาลัยทาหนังสือสอบถามไปยังศาลปกครองสูงสุ ด
โดยตรง ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้ทาหนังสือสอบถามไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับคาตอบ สาหรับ ประเด็นการชะลอ
การเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดที่ ๒ นั้น มหาวิทยาลัยได้ทาหนังสือ
แจ้งไปยังสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เรื่องการดาเนินการดังกล่าวแล้ว และทาง สกอ. ได้ส่ง
เอกสารเสนอขอโปรดเกล้าฯ กลับคืนมายังมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งว่า มีหนังสือจากสานัก
กฎหมายแห่งหนึ่งถึงนายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ และระบุว่าตนเป็นจาเลย ในความเป็นจริงแล้วจาเลย คือ สภา
มหาวิทยาลัยไม่ใช่ นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ และแจ้งให้ดาเนินการทูลเกล้าฯ เพื่อแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดที่ ๑ และข่มขู่ว่า ภายใน ๗ วัน ถ้าไม่ดาเนินการจะดาเนินการทางกฎหมาย ซึ่งสร้างความเสียหาย
เป็ นอย่างมากเนื่ องจากเป็ นผู้ บริ หารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ต้องการให้ มหาวิทยาลัยหาข้อมูลว่า
เป็นสานักกฎหมายจริงหรือไม่ ตั้งอยู่ที่ไหนและขอให้แจ้งรายละเอียดให้ทราบด้วยเพื่อจะได้ตรวจสอบว่า ผู้เขียน
จดหมายมีความรู้เรื่องกฎหมายหรือไม่
อาจารย์ ดร.สุดจิต หมั่นตะคุ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา แจ้งว่า ได้รับ
หนังสือจากสานักกฎหมายเช่นเดียวกันและมีความวิตกกังวลเรื่องการดาเนินการของมหาวิทยาลัย เนื่องจาก
เกรงว่าจะเป็นการประวิงเวลา หากไม่เร่งดาเนินการ เพราะคาสั่งศาลปกครองสูงสุดต้องดาเนินการทันที
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ แจ้งว่า ได้รับ
หนังสือเช่นเดียวกัน และรู้สึกว่าได้รับการคุกคาม ประสงค์ให้มหาวิทยาลัยติดตามหาข้อมูลของสานักกฎหมาย
แห่งนี้ และต้องการให้มหาวิทยาลัยฟ้องสานักกฎหมายนี้ฐานข่มขู่คุกคามให้เสียสุขภาพจิต
มติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยมีมติ ดังนี้
๑) ในส่ว นประเด็น ที่ ๑ ให้ มหาวิทยาลัยรอคาตอบของศาลปกครองสูงสุด ซึ่งในทางปฏิบัติ
มหาวิทยาลัยได้ทาหนังสือไปแล้ว เมื่อศาลปกครองสูงสุดมีคาตอบอย่างไร ให้มหาวิทยาลัยเรียกประชุมสภา
มหาวิทยาลัยภายในเจ็ดวัน เพื่อดาเนินการตามคาสั่งศาลปกครองสูงสุด
๒) ในส่ ว นประเด็ น ที่ ๒ ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ชะลอการน ารายชื่ อ กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ชุ ด ใหม่ เ พื่ อ ขอโปรดเกล้ า ฯ ซึ่ ง ในทางปฏิ บั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ท าหนั ง สื อ แจ้ ง ไปยั ง ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ และได้ส่งคืนเรื่องการเสนอ
ขอโปรดเกล้าฯ มายังมหาวิทยาลัยแล้ว

๘
สาหรับประเด็ นหนังสือจากสานักกฎหมาย ให้มหาวิทยาลัยหาข้อมูลของสานักกฎหมายว่ามีจริง
หรือไม่ ตั้งอยู่ที่ใด และแจ้งข้อมูลให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยทราบ ส่วนการฟ้องร้องสานักกฎหมายนั้น ให้อยู่
ในดุลพินิจของกรรมการสภามหาวิทยาลัยแต่ละท่าน
๓.๓ รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแนวถนนหน้ามหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รายงานว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติ
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแนวถนนหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยใช้เงินคงคลัง ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๕๖ ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น ต่อมามีการ
เปลี่ ย นแปลงผู้ บ ริ ห าร เนื่ อ งจากครบวาระ ซึ่ ง อธิ ก ารบดี ท่ า นปัจ จุ บั น ได้ รั บ โปรดเกล้ า ฯ แต่ ง ตั้ ง ในเดื อ น
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ป ระสานงานต่อโดยพิจารณาในส่ วนรายละเอียดของการดาเนินการ พบว่า
มีความจาเป็นต้องแก้ปัญหาพื้นฐานก่อน มหาวิทยาลัยฯ จึงดาเนินการปรับแผนโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ตามแนวถนนหน้ามหาวิทยาลัย และนาเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) เพื่อให้ความเห็นชอบ
ในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ และได้เปลี่ยนแปลงรายการโครงการ
ปรับภูมิทัศน์ตามแนวถนนหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ซึ่งสอดคล้องกับเงื่อนไขที่สภามหาวิทยาลัย
ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยดาเนินการ ได้แก่ ต้องเป็นการดาเนินการตามวัตถุประสงค์เดิม ต้องไม่เกินวงเงิน
ตามโครงการนั้น ๆ และมีเหตุผลที่เหมาะสม จึงเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิ ท ยาลั ย ครั้ งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่ อ วัน ศุ ก ร์ ที่ ๕ กุ ม ภาพัน ธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และได้ รั บความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณ ติดตาม และประเมินผลการใช้งบประมาณ ในการประชุม ครั้งที่ ๑(๒๐)/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงรายการโครงการปรับภูมิทัศน์ตามแนวถนนหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับเงื่อนไขที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด จึงนาเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยรับทราบการรายงานการเปลี่ยนแปลงรายการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ตามแนวถนนหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และมีมติให้ดาเนินการตามเสนอ
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วง
๔.๑ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วงจากสภาวิชาการ
๔.๑.๑ พิจารณาอนุมัติปริญญา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ผู้ อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ชี้แจงรายละเอียดว่า ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีนักศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จานวน
๓ คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จานวน ๒ คน และระดับปริญญาตรี จานวน ๓๑ คน ซึ่งคณะกรรมการ

๙
ประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และผ่านความเห็นชอบ
จากสภาวิชาการโดยหนังสือเวียน เมื่ อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว จึงเสนอให้สภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมและเอกสารแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลั ยมีมติ อนุ มัติปริญญาแก่ผู้ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จานวน ๓ คน ระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต จานวน ๒ คน และระดับปริญญาตรี จานวน ๓๑ คน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากอธิการบดี
๕.๑.๑ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแทนตาแหน่งที่ว่าง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีคาสั่งที่ ๐๓/๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลงวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีอาจารย์ ดร.กฤษณะ โสขุมา เป็นกรรมการจากผู้แทนรองคณบดี
ต่อมาอาจารย์ ดร.กฤษณะ โสขุมา ได้พ้นจากตาแหน่งรองคณบดีตามคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ที่ ๐๐๔๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทาให้ต้องพ้นจากการดารงตาแหน่งรองประธานกรรมการ
ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากผู้แทนรองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ฯ จึงดาเนินการให้ รองคณบดี
คัดเลือกกันเอง จานวนหนึ่งคนเพื่อเป็นรองประธานกรรมการในคณะกรรมการ ฯ ดังกล่าว โดยผลการคัดเลือกได้
อาจารย์นาวิน คงรักษา จึงนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแทนตาแหน่งที่ว่าง (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยคณะกรรมการประจาคณะ พ.ศ. ๒๕๔๘
สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง อาจารย์นาวิน คงรักษา เป็นรองประธานคณะกรรมการประจาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๕.๑.๒ พิจารณา ร่าง แผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (พ.ศ. ๒๕๕๖
– พ.ศ. ๒๕๖๐) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รองอธิการบดี ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่
สภาหาวิทยาลัยได้อนุมัติแผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ และต่อมามหาวิทยาลัย
ได้ดาเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยแผนกลยุทธ์พัฒนา

๑๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑ ได้รับความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ไปแล้วนั้น
บัดนี้ มหาวิทยาลัย ฯ ได้จัดให้ มีการทบทวนแผนกลยุทธ์พัฒ นามหาวิทยาลั ยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง เป็นครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ เทวมันตร์ทรา รีสอร์ท อาเภอเมือง
จัง หวัด กาญจนบุร ี โดยกองนโยบายและแผนได้รวบรวมข้อมูล และดาเนิ นการจัดท าแผนกลยุทธ์พัฒ นา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ และ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ เรี ย บร้ อยแล้ ว จึ งน าเสนอสภามหาวิทยาลั ยเพื่อพิ จารณาอนุ มัติ (รายละเอี ยดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมแยกเล่ม)
ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ เสนอว่า นอกจากการทา SWOT แล้ว ควรทาประชามติโดย
ใช้เทคนิค PNI สอบถามชาวมหาวิทยาลัยในประเด็นต่าง ๆ ว่าสภาพปัจจุบันเป็นอย่างไร ส่วนที่คาดหวังเป็น
อย่างไร แล้วจึงกาหนดเป็นกลยุทธ์ ซึ่งจะดีกว่าการที่เราตั้งคณะทางานร่วมนาเสนอแล้วทา SWOT ผลที่ได้จะมี
พลังมากกว่า ในภาพรวมได้เห็นประเด็นต่าง ๆ จากการสังเกต เมื่อทาตามที่ได้เสนอมา ผลการประเมินในวาระ
ที่ ๕.๒.๓ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ ๑ จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ได้คะแนนร้อยละ ๖๐ จากจานวน ๑๗ ตัว
บ่งชี้ ไม่บรรลุถึง ๑๑ ตัว ซึ่งต่ามาก และมีผลต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ประเด็นที่ ๕ พัฒนาบุคลากร
สวัสดิการ ไม่มีคะแนนปรากฏ ไม่บรรลุเป้าหมายทั้ง ๔ ตัว แสดงถึงที่มาของแผนกลยุทธ์ไม่สร้างพลัง การทา
SWOT โดยมีนโยบายของฝ่ายบริหาร เป็นสิ่งที่ดีแต่จะเข้มแข็งขึ้นถ้าทาประชามติ โดยใช้เทคนิค PNI และทา
TOWS Matrix ด้วย แล้ว นามากาหนดกลยุทธ์ จะได้พลังมากกว่ า และจะมีผลต่อเนื่องต่อการประเมิน
โดยเฉพาะการประเมินที่ไม่ผ่าน ในเรื่องหลักสูตรมีจานวนมาก ซึ่งในหน้า ๙ ของการประเมินตัวบ่งชี้ หลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยเป็นหลักสูตรเชิงรับ ไม่ใช่หลักสูตรเชิงรุก ไม่ใช่หลักสูตรฐานสมรรถนะ เป็นหลักสูตรฐานทฤษฎี
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัย มีมติ อนุมัติแผนกลยุทธ์พัฒ นามหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง ๔ ปี
(พ.ศ.๒๕๕๖ -๒๕๖๐) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีข้อเสนอแนะให้นาข้อเสนอของคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยไปดาเนินการ ถ้าทาได้ทันในแผนกลยุทธ์ฉบับนี้ให้ดาเนินการทันที ถ้าทาไม่ทันให้ดาเนินการ
ในแผนกลยุทธ์ฉบับต่อไป
๕.๑.๓ พิ จ ารณารายงานการประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามตั ว บ่ ง ชี้ ข องแผนกลยุ ท ธ์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รองอธิการบดี ชี้แจงรายละเอียดว่า
ในปีง บประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ หมู่บ้า นจอมบึง ได้ดาเนิน งานตามแผนยุท ธศาสตร์
(แผนกลยุทธ์) ของมหาวิทยาลัยครบถ้วนทุกพันธกิจ ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ
และทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงการพัฒนางานบริหารจัดการ

๑๑
บัดนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์
(แผนกลยุทธ์) ของมหาวิทยาลัยโดยเปรียบเทียบผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์กับค่าเป้าหมาย
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งข้อมูลผลการดาเนินงานตัวบ่งชี้ดังกล่าว เป็นข้อมูลที่ได้จากการประเมินตามกระบวนการ
การประกันคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด (สกอ.) และข้อมูลการรายงานผลดาเนินงานต่อสานัก
งบประมาณ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘ ทั้งนี้ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อ วั น ที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรีย บร้ อ ยแล้ ว จึ ง น าเสนอต่ อ สภามหาวิท ยาลั ย
เพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑) และ(๓) แห่ งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยรับทราบการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
๕.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
๕.๒.๑ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีคาสั่งที่ ๒๒/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น ดร.วัชรนนท์ จันทรางสุวรรณ์ ซึ่งเป็นกรรมการส่งเสริม
กิจ การมหาวิทยาลั ย ได้ล าออก เมื่อวัน ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามความในข้อ ๘ แห่ งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่ าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ กาหนด
“ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการสรรหาประธานและกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่ง ให้ดาเนินการภายใน
ระยะเวลาเก้าสิบวันก่อนที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะครบวาระ หรือหลังจากที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พ้นจากตาแหน่งภายในสามสิบวัน แล้วแต่กรณี”
ตามความในข้อ ๗ และข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย
คณะกรรมการส่ งเสริ ม กิจ การมหาวิท ยาลั ย พ.ศ. ๒๕๕๗ กาหนด “ประธานและกรรมการผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ
มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้อีก ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก
ตาแหน่งก่อนครบวาระให้ดาเนินการสรรหาบุคคลแทนตาแหน่งที่ว่าง โดยนาความในข้อบังคับนี้เฉพาะส่วน
ทีเ่ กี่ยวข้องมาบังคับใช้โดยอนุโลม โดยให้บุคคลที่แทนนั้นอยู่ในตาแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
แต่ถ้าวาระการดารงตาแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน จะไม่ดาเนินการเพื่อให้มีผู้ดารงตาแหน่งแทนก็ได้”
ในการนี้ ดร.วัชรนนท์ จันทรางสุว รรณ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการส่ งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยจากผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านศาสนา และด้านบริหารธุรกิจ
ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามข้อบังคับดังกล่าว วันที่ครบตามวาระเป็นวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐
ซึ่ง มีว าระที่เ หลื ออยู่ จ านวน ๖๑๓ วัน จึ งเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา

๑๒
กรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ โดยมี อ งค์ ป ระกอบ ดั งนี้ (รายละเอีย ดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม)
๑) อธิการบดี เป็นประธาน
๒) ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคัดเลื อกกันเองจานวนสองคน
เป็นกรรมการ
๓) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นกรรมการ
๔) ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร ซึ่งคัดเลือกกันเอง
จานวนสองคน เป็นกรรมการ
๕) ผู้ แทนจากกรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยจากคณาจารย์ประจา ซึ่ง คัดเลื อกกั นเอง
จานวนสองคน เป็นกรรมการ
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
๑) ผศ. ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
อธิการบดี
ประธานกรรมการ
๒) ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์
ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๓) ผศ.ดร.โสภณ พวงสุวรรณ
ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๔) ผศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการ
๕) ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์
ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร
กรรมการ
๖) ผศ.ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม
ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร
กรรมการ
๗) อาจารย์บุรินทร์ นรินทร์
ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจา
กรรมการ
๘) อาจารย์ ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจา
กรรมการ
๙) นางรพีพรรณ คทาวัชรกุล
ผู้อานวยการกองกลาง
เลขานุการ

๑๓
๕.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณ ติดตาม และประเมินผลการใช้
งบประมาณ
๕.๓.๑ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการกลั่น กรองงบประมาณ ติดตาม และประเมินผลการใช้
งบประมาณแทนตาแหน่งที่ว่าง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทรศิริพงษ์ รองอธิการบดี ชี้แจงรายละเอียดว่า
สภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ มี ค าสั่ ง ที่ ๑๐/๒๕๕๗ แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการกลั่ น กรองงบประมาณ ติ ด ตาม และ
ประเมินผลการใช้งบประมาณ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อทาหน้าที่กลั่นกรองงบประมาณก่อนเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณานั้ น เนื่ องจากกรรมการกลั่นกรองงบประมาณได้พ้นจากการดารงตาแหน่ง
จานวน ๒ คน ดังนี้
๑) อาจารย์ ดร.ขวัญปภัสสร จานทอง กรรมการสภามหาวิ ทยาลัย จากคณาจารย์
ประจาที่ดารงตาแหน่งในคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณ ฯ ได้ครบวาระการดารงตาแหน่งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย จึงมีผลให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการกลั่นกรองงบประมาณฯ ด้วยนั้น บัดนี้มหาวิทยาลัย
ได้ดาเนิ นการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้ ดารงตาแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจาแทนชุดเดิม
เรียบร้อยแล้ว
๒) นายพีรพน พิสณุพงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่ดารงตาแหน่งใน
คณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณฯ ได้ลาออกจากการดารงตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีผลให้พ้น
จากการดารงตาแหน่งกรรมการกลั่นกรองงบประมาณฯ
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณ ติดตาม
และประเมินผลการใช้งบประมาณแทนตาแหน่งที่ว่าง (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) และ
อนุญาตให้ทาคาสั่ งเพื่อลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่ นกรองงบประมาณ ติดตามและประเมินผลการใช้
งบประมาณแบบเต็มคณะ (ตามเอกสารหน้า ๖๐) ไม่ใช่คาสั่งแทนตาแหน่งที่ว่าง
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัย มีมติ เห็นชอบให้ แต่งตั้งกรรมการกลั่นกรองงบประมาณ ติดตาม และ
ประเมินผลการใช้งบประมาณแทนตาแหน่งที่ว่าง ดังนี้
๑) นายประพันธ์ มนทการติวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๒) อาจารย์ ดร.สุดจิต หมั่นตะคุ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา กรรมการ
และอนุญาตให้ทาคาสั่ งเพื่อลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่ นกรองงบประมาณ ติดตาม และ
ประเมินผลการใช้งบประมาณแบบเต็มคณะตามเสนอ

๑๔
วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ขออนุญาตทาหนังสือเวียนเพื่อขออนุมัติปริญญา เนื่องจากในภาค
เรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต จะสาเร็จการศึกษาโดยจะผ่ าน
ความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และจะทาหนังสือ เวียนถึงกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาให้ แก่ผู้สาเร็จการศึกษา ในวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้
นักศึกษาสาขาครุศาสตร์ได้รับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิทัน ที่จะนาไปใช้ดาเนินการขอ
ใบรับรองใบประกอบวิชาชีพ ครู ภายในวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อเป็นหลักฐานในการสอบบรรจุ
ตาแหน่งครูผู้ช่วยต่อไป
มติที่ประชุม ที่ป ระชุมอนุญ าตให้ออกหนังสือ เวียนอนุมัติปริญญาให้แก่นักศึกษาเฉพาะสาขา
ครุศาสตรบัณฑิต โดยมอบหมายให้ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตรวจสอบความถูกต้อง
๖.๒ ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ เสนอแนะเรื่องสะเต็มศึกษา (STEM Education) ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
มหาวิทยาลั ย เพื่อทาให้ เกิดความสาเร็ จในการยกระดับคุณภาพการศึกษา ได้แก่ ๑) การนิเทศ ต้องทาอย่าง
เข้มแข็ง อาจารย์นิเทศต้องให้คาแนะนากับนักศึกษาอย่างจริงจัง ๒) ให้ปิดโปรแกรมที่อ่อนแอในมหาวิทยาลัย
เช่น ผลผลิตไม่เกิดประสิทธิภาพ ๓) อาจารย์ที่จะมาสอนคณะครุศาสตร์ จะต้องมีประสบการณ์การสอน
ขั้นพื้นฐานมาก่อน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดี ชี้แจงว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ผลิ ตครู ๓ คณะ ๑๔ สาขาวิช า ระบบที่ ดาเนินการ คือ มีคณะกรรมการคุรุศึกษาที่ดูแลเรื่องการฝึ กสอน
การนิเทศ และยึดเกณฑ์ของคุรุสภา คือ การนิเทศขั้นต่า ๘ ครั้งต่อ ๑ ภาคเรียน เฉลี่ยเดือนละ ๒ ครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่
สามารถทาได้ จะมีบางสาขาที่ไม่เป็นไปตามแผน แต่อย่างน้อยนิเทศไม่ต่ากว่า ๔ ครั้ง อาจารย์นิเทศของ
มหาวิ ท ยาลั ย มี สั ด ส่ ว น ๑ ต่ อ ๑๐ ในแต่ ล ะสาขาจะมี อ าจารย์ นิ เ ทศ ๑ คน ต่ อ นั ก ศึ ก ษา ๑๐ คน
มีการประสานงานกับทางโรงเรียนเพื่อให้นิเทศร่วมโดยกาหนดคุณสมบัติอาจารย์นิเทศขั้นต่าต้องมีการศึกษา
ระดับปริญญาโท และมีประสบการณ์การสอนที่ตรงกับสาขาวิชาที่นักศึกษาไปฝึกสอน
นายประพันธ์ มนทการติวงศ์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า รัฐบาลได้ให้ความสาคัญเรื่องการประกันคุณภาพ
ครูสูง และในอนาคตจะมีการสอบมาตรฐานวิชาชีพครู และการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ
๖.๓ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ตรงกับวันที่ ๓๑
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาพร โพคัยสวรรค์
นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข
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