๑
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
วันพฤหัสบดี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี อาคารอานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รายนามผู้เข้าประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
๓. ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์
๔. นายประพันธ์ มนทการติวงศ์
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ
๖. นายเรืองชัย เนตรปฐมพร
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์
๙. อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม
๑๑. อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง
๑๒. อาจารย์ ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก
๑๓. อาจารย์นาวิน คงรักษา
๑๔. อาจารย์บุรินทร์ นรินทร์
๑๕. อาจารย์ ดร.สุดจิต หมั่นตะคุ
๑๖. อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาพร โพคัยสวรรค์
๑๘. นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
๑๙. นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายพูนชัย คทาวัชรกุล
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจารณ์ สงกรานต์
๓. นายสาราญ พูลศักดิ์
๔. นายธนกฤต พงษ์ประวัติ

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทาหน้าที่
แทนนายกสภามหาวิทยาลัย
อธิการบดี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการจากผู้บริหาร
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
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
วิศวกรโยธา
นิติกร

๒
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากประธาน
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีนโยบายจะจัดอันดับมหาวิทยาลัยของไทย โดยจะ
กาหนดเกณฑ์ตัวชี้วัด และกรอบการประเมินที่ชัดเจน มหาวิทยาลัยควรเตรียมการรองรับการจัดอันดับให้พร้อม
โดยวัตถุประสงค์ของการจั ดอันดับเพื่อให้ ผู้ใช้บริการได้ทราบอันดับของมหาวิทยาลัยเพื่อการตั ดสินใจในการ
เข้าศึกษา ซึ่งจะมีการจัดอันดับไปถึงคณะ สาขา และหลักสูตรหรือไม่ ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากาหนด
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๒ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากอธิการบดี
๑) รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการปรับปรุงอาคารเรียน โดยนายพูนชัย คทาวัชรกุล
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ชี้แจงข้อมูลว่า สืบเนื่องจากที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติงบประมาณจาก
เงินรายได้สะสม (เงินคงคลัง) จานวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาท) เพื่อให้ มหาวิทยาลัยดาเนินการ
ปรับปรุงอาคารเรียน และระบบกายภาพภายในมหาวิทยาลัย เพื่ออานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน
และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย ระยะ ๔ ปี ซึ่งการ
ดาเนินการมีรายละเอียด ดังนี้ กลุ่มที่ ๑ : งานปรับปรุงอาคารเรียน ๒, ๓, ๔ และ ๘ , กลุ่มที่ ๒ : งานปรับปรุง
อาคารเรียน ๑, ๕, ๖, ๗ และ ๑๔ และกลุ่มที่ ๓ : งานวางระบบน้าประปาของการประปาส่วนภูมิภาค อาเภอสวนผึ้ง
บริเวณอาคาร ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘, และ ๙, อาคารแพทย์แผนไทย อาคารมูลนิธิ และโรงอาหาร โดยได้วางระบบ
น้าประปาและติดตั้งมิเตอร์เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างการวางท่อภายในเชื่อมระหว่างมิเตอร์ประปา
เข้าสู่อาคาร ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบและกาหนดราคากลาง และของบประมาณ พร้อมทั้งติดตั้ง
ระบบน้าดับเพลิง
ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
(๑) ควรมีมาตรการปรับหรือจับผู้ ทาผิดสู บบุหรี่ในสถานที่ราชการให้ เป็นตัว อย่างเพื่อ
ป้องกันไม่ให้ห้องน้าที่ปรับปรุงใหม่เกิดความสกปรกและอุดตัน
(๒) ควรมีประตูน้ามาก ๆ และมาตรน้าควรแยกเป็นอาคารเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ และ
ปรึกษากับการประปาส่วนภูมิภาคเพื่อลดค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย
๒) อธิการบดี ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตฯ คุณครู และนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ได้ไปศึกษา
ดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยนักเรียนได้ไปเรียนภาษาอังกฤษ ในช่วงเช้าเรียนภาษาอังกฤษกับโรงเรียน
สอนภาษาของประเทศสิงคโปร์ และช่วงบ่ายนักเรียนจะได้ฝึกใช้ภาษาอัง กฤษในสถานที่ต่าง ๆ โดยช่วงแรก
จะมีพี่เลี้ยงดูแล และในช่วงหลังนักเรียนจะเรียนรู้เอง นับว่าเป็นโครงการนาร่องที่ได้ผลดี นักเรียนที่เดินทาง

๓
ไปสิงคโปร์ เป็ นเพียงส่ วนหนึ่งของนั กเรียนทั้งหมด เนื่องจากนักเรียนต้องออกค่าใช้จ่ายเอง ส าหรับปีหน้าจะ
ด าเนิ น การให้ นั ก เรี ย นได้ ไ ปทั้ ง หมดเพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นทุ ก คนได้ มี โ อกาสไปใช้ ภ าษาอั ง กฤษในต่ า งประเทศ
เนื่องจากโรงเรียนสาธิตฯ เน้นการพัฒนาทักษะการคิดและทักษะภาษาต่างประเทศ การไปอยู่ในประเทศที่ใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเป็นภาษาที่สอง จะทาให้ได้รับประสบการณ์ตรง และผลการประเมิน พบว่า นักเรียน
ได้รับแรงบันดาลใจมากขึ้นในการใช้ภาษาอังกฤษและเห็นความสาคัญของภาษาอังกฤษ และในปีการศึกษานี้
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ มีจานวนเพิ่มขึ้น เนื่องจากสองปีที่ผ่านมาผู้ปกครองเริ่มไว้วางใจในกระบวน
การเรียนการสอนของโรงเรียน คาดว่าโรงเรียนสาธิตฯ จะเป็นโรงเรียน ชั้นนาของจังหวัดราชบุรี สิ่งที่ต้องการ
จะทา คือ การยกระดับโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลอย่างแท้จริง
ที่ประชุมรับทราบ
๓) อธิการบดีได้ร่วมเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีการ
บรรยายพิเศษจาก พลเอกสุ ร ยุ ทธ์ จุ ล านนท์ เรื่อง โรงเรียนในกองทุนพระราชทานของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตกมีส่วนรับผิดชอบ โดยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงรับผิดชอบ จานวน ๓ โรงเรียน สิ่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏควรทา คือ การผลิตครูที่มี
จิตสานึกที่ดีในการเป็นครู โครงการนี้เน้นคุณธรรมจริยธรรม ให้ครูเป็นครูที่ดี มีจิตวิญญาณความเป็นครู และ
เป็นครูที่รักท้องถิ่นและโรงเรียน
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๓ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากกรรมการ
๑.๓.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ เรื่องแจ้งต่าง ๆ ดังนี้
๑) เมื่อ วั น ที่ ๖ มี น าคม พ.ศ.๒๕๕๙ มูล นิ ธิ วิ ทยาลั ย หมู่บ้ า นจอมบึ ง ได้ จัด พิ ธี ม อบ
ทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีคุณลักษณะเป็นผู้มีจิตอาสา จานวน ๒๐ ทุน ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๘ ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มอบทุนการศึกษาให้อีก จานวน ๒ ทุน รวมเป็น ๒๒ ทุน การมอบทุน
การศึกษาได้เรียนเชิญอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี และประธานสาขา เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษานี้
โดยทุนการศึกษาดังกล่าวมีลักษณะที่แตกต่างจากทุนการศึกษาอื่นๆ เนื่องจากเป็นทุนการศึกษาที่มีเงื่อนไข คือ
เป็นทุนที่ผู้รับทุนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมงาน สสส.จอมบึงมาราธอน งานเขาประทับช้างเทรล การเข้าค่ายเพื่อ
พัฒนาจิตอาสา และทางานสาธารณประโยชน์ที่เกี่ยวกับมูลนิธิและมหาวิทยาลัย เป็นทุ นการศึกษาที่มุ่งเน้น
ความเป็นจิตอาสามากกว่าเงินทุน เมื่อนักศึกษาอบรมผ่านเรียบร้อยแล้วจะได้รับเกียรติบัตรที่นักศึกษาจะ
สามารถนาไปใช้ได้ ซึ่งจะทาให้นักศึกษาเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในคุณค่าจากการพัฒนาเป็นจิตอาสา
๒) มูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สวนพฤกษศาสตร์
วรรณคดีบ้านจอมบึง สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

๔
มหาวิทยาลัย จะจัดการแข่งขันวิ่งเขาประทับช้างเทรล ในวันอาทิตย์ที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ โดยได้รับแจ้ง
อย่างไม่เป็นทางการว่า พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จะเสด็จมาร่วมการแข่งขันวิ่งเราประทับ
ช้างเทรลในครั้งนี้ด้วย และจะมีการแข่งขันจักรยานจอมบึงไบค์ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๓.๒ นายเรืองชัย เนตรปฐมพร ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แจ้ง เรื่อง
ต่าง ๆ ดังนี้
๑) คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้จัดการประชุมสัญจร เมื่อวันที่ ๒๕ – ๒๖
มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดยค่าใช้จ่ายในการเช่าที่พักส่วนหนึ่งได้มาจากเบี้ยประชุมของคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย และที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติเงินทุนการศึกษาใน
โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ซึ่งมาจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยร่วมกันระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธา
จานวน ๑๙ ทุน จัดสรรให้กับนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ปีละ ๕,๐๐๐ บาท ต่อเนื่องเป็นเวลา ๔ ปี
โดยนักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษาในโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๓.๒๕
ในปีที่ ๑ และต้องรักษาเกรดเฉลี่ยในปีที่ ๒, ๓ และ ๔ โดยได้รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ หากนักศึกษาที่ได้รับ
ทุนการศึกษาแล้ วไม่สามารถรั กษาเกรดเฉลี่ ยตามที่กาหนดได้ คณะอนุกรรมการจัดการทุนการศึกษาของ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจะพิจารณาเป็นรายกรณี
๒) เนื่องจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีนโยบายการมอบทุนการศึกษา
ให้ กับ นั กศึกษาที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ปีล ะ ๑๐๐ ทุน ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน
๕๐๐,๐๐๐ บาท และในปี พ.ศ.๒๕๕๘ คณะกรรมการฯ สามารถจัดหาทุนการศึกษาได้ จานวน ๑๐๖ ทุน
ซึ่ง สาขาวิช าฟิสิก ส์ไ ด้ทาหนัง สือ แจ้ง ความประสงค์ข อรับ การสนับ สนุน ทุน การศึก ษาให้กับ นัก ศึก ษาที่มี
ผลการเรียนดี จานวน ๗ ทุน ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ที่มีผลการเรียนดี
จานวน ๗ ทุน ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนทุนเพิ่มเติม จานวน ๑ ทุน จากคุณชื่นจิตต์ เจริญงาม
๓) สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจะมีวาระครบ ๓๐ ปี ในวันที่ ๙
เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ คณะกรรมการฯ จึงได้จัดกิจกรรมทาบุญให้กับอดีตผู้ก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่า อดีตผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อดีตคณาจารย์ และอดีตบุคลากร รวมถึงอดีตศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงที่ล่วงลับไปแล้ว และในช่วงบ่ายจะมีการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ณ อาคาร
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้เชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ
พวงสุวรรณ ประธานมูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง เป็นประธานในการทอดผ้าป่าสามัคคี โดยคณะกรรมการ
สมาคมศิษย์เก่าฯ มีมติว่า ผู้ที่บริจาคเงินตั้งแต่ ๑,๐๐๐ บาท จะมอบให้มหาวิทยาลัยราชภั ฏหมู่บ้านจอมบึง
ทั้งหมด เพื่อให้มหาวิทยาลัยออกใบเสร็จและสามารถนาไปลดหย่อนภาษีได้
ที่ประชุมรับทราบ

๕
๑.๔ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากเลขานุการ
๑) สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้มีมติในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ง
ที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ ให้มีการอนุมัติปริญญาครุศาสตรบัณฑิตโดยการ
เวีย นหนั งสื อให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลั ยพิจารณานั้น มหาวิทยาลั ยได้ดาเนินการเวียนหนังสื อให้
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วยนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จานวน ๑ คน และระดับปริญญาตรี จานวน ๙๑๒ คน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่
๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙
๒) ขอถอนระเบียบวาระที่ ๔.๑.๒ พิจารณา ร่าง หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) เนื่องจากต้องนาไปผ่านคณะกรรมการประจาบัณฑิต
วิทยาลัยก่อน
๓) ขอถอนระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจาวิทยาลัยมวยไทย
ศึกษาและการแพทย์แผนไทย เนื่องจากต้องนาไปปรับปรุงชื่อและองค์ประกอบของคณะกรรมการให้เป็นไป
ตามระเบียบก่อน
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์
ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
ประธานขอให้ ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ ขอแก้ไขหน้า ๑๐
บรรทัดที่ ๒๖ ข้อความ “ผ่านทางช่องทรู เทเลวิชั่น” เป็น “ผ่านทางช่องกูรู เทเลวิชั่น”
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข เลขานุการสภามหาวิทยาลัย สืบเนื่องหน้า ๑๔ มติที่ประชุม
๑) เรื่องการรอคาตอบของศาลปกครองสูงสุดว่า มหาวิทยาลัยได้ทาหนังสือสอบถามไปแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๐
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขณะนี้ยังไม่ได้รับคาตอบจากศาลปกครองสูงสุด และได้ให้ฝ่ายกฎหมายสอบถาม
ไปยังศาลปกครองทราบว่า หนังสือที่สอบถามไปถึงศาลปกครองมีการลงรับหนังสือเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยรับทราบและให้รอดาเนินการตามที่ศาลปกครองสูงสุดตอบมา

๖
๓.๒ อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข เลขานุการสภามหาวิทยาลัย สืบเนื่องหน้า ๑๔ มติที่ประชุม วรรคสุดท้าย
ประเด็นหนังสือจากสานักกฎหมาย ซึ่งให้มหาวิทยาลัยหาข้อมูลของสานักกฎหมายว่ามีจริงหรือไม่ พบว่า
สานักกฎหมายดังกล่าวมีอยู่จริง ชื่อว่า สานักนิติปัญญาทนายความ ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๑๗๘/๑ ถนนพหลโยธิน ๓๒
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
ที่ประชุมรับทราบ
๓.๓ อาจารย์ ดร.สุดจิต หมั่นตะคุ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา สืบเนื่องหน้า ๑๔
มติ ที่ประชุ ม ๑) เรื่ องการรอคาตอบของศาลปกครองสู งสุ ดว่ า สภามหาวิทยาลั ยมี มติมอบให้ มหาวิ ทยาลั ย
ทาหนังสือสอบถามไปยังศาลปกครองใช่หรือไม่ และถ้าศาลไม่ตอบจะทาอย่างไร เนื่องจากโดยทั่วไปคาสั่งศาล
ปกครองสูงสุดชัดเจนอยู่ แล้ ว ศาลจะไม่สั่ งซ้าในประเด็นเดิม และขอใช้สิทธิ์ของกรรมการสภามหาวิทยาลั ย
โดยขอสาเนาเอกสารที่มหาวิทยาลัยสอบถามไปยังศาลปกครองสูงสุดและเอกสารที่สานักบังคับคดีปกครองส่งถึง
นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งขอยื่นบันทึกข้อความเรื่อง การปฏิบัติตามคาสั่งศาลถึงประธานที่ประชุม
มติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยมีมติ ดังนี้
๑) สภามหาวิทยาลัยรับทราบ และชี้แจงว่า สภามหาวิทยาลัยได้มีมติแต่งตั้งคณะทางานเพื่อทา
หน้าที่ศึกษาคาสั่งศาลและอาจสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกัน อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น ในฐานะผู้รับมอบ
อานาจจากสภามหาวิทยาลัยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทาหนังสือสอบถามไปยังศาลปกครอง และอธิการบดีได้รายงาน
ให้สภามหาวิทยาลัยทราบแล้ว ส่วนเรื่องการขอให้ศาลสั่งซ้านั้น มิใช่เป็นการขอให้ศาลสั่งซ้า เป็นการทา
หนังสือเพื่อขอทราบแนวปฏิบัติตามคาสั่งศาลและศาลได้ รับหนังสือได้แล้ว แสดงว่าศาลจะมีคาตอบมายัง
มหาวิทยาลัย กรณีของสานักบังคับคดีมีหนังสือสอบถามถึงการปฏิบัติของสภามหาวิทยาลัยตามคาสั่งศาล
สภามหาวิทยาลัยได้ทาหนังสือชี้แจงถึงสิ่งที่ได้ปฏิบัติไปยังสานักบังคับคดีแล้ว
๒) อนุญาตให้ อาจารย์ ดร.สุดจิต หมั่นตะคุ สาเนาเอกสารทั้ง ๒ เรื่องได้ตามเสนอ
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วง
๔.๑ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วงจากสภาวิชาการ
๔.๑.๑ พิจารณาอนุมัติปริญญา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ชี้แจงรายละเอีย ดว่า ในภาคเรีย นที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีนักศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
จ านวน ๑ คน ระดับปริ ญญาโท จ านวน ๔ คน และระดั บปริ ญญาตรี จ านวน ๒๘ คน ซึ่ง คณะกรรมการ
ประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และผ่านความเห็นชอบ
จากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และโดยการเวียนหนังสือ
ให้สภาวิชาการเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว จึงเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา โดยขอแก้ไขเอกสารประกอบการประชุมรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาที่เสนอขออนุมัติ

๗
การให้ปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง แผ่นที่ ๑ ในตารางคอลัมน์แรกบรรทัดที่สอง ข้อความ
“ปริญญาโท” แก้ไขเป็น “ปริญญาเอก” (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จานวน ๑ คน
ระดับปริญญาโท จานวน ๔ คน และระดับปริญญาตรี จานวน ๒๘ คน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๔.๑.๒ พิจารณา ร่าง หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงรายละเอียดว่า ขอถอน
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๒ พิจารณา ร่าง หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) เนื่องจากต้องนาไปผ่านคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาก่อน
มติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ ให้ถอนระเบียบวาระที่ ๔.๑.๒ พิจารณา ร่าง
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙)
๔.๒ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วงจากคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
๔.๒.๑ พิจารณา ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ....
อาจารย์ ดร.วินั ย ชุ่มชื่น ชี้แจงรายละเอียดว่า มหาวิทยาลั ยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เห็นสมควรปรับปรุงข้อบังคับฯ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อกาหนดเกณฑ์
นั ก ศึ ก ษาที่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ปริ ญ ญาเกี ย รติ นิ ย มในการส าเร็ จ การศึ ก ษาให้ เ หมาะสมและเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจึงได้จัดทา ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่ บ้านจอมบึง ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. .... โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรอง
กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อสังเกตว่า จากการพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรโดยการ
เวียนหนังสือที่ผ่านมานั้น พบว่ามีบัณฑิตที่ได้รับเกียรตินิยมจานวนค่อนข้างมาก
มติ ที่ ประชุ ม อาศัย อ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๓) แห่ ง พระราชบั ญญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ความเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัย

๘
จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยผู้บริหารที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงต้องกากับดูแลการประเมินผลการศึกษา
อย่างเหมาะสม
๔.๒.๒ พิจารณา ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การบริหาร
โครงการจัดตั้งสานักการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. ....
อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น ชี้แจงรายละเอียดว่า เพื่อให้การบริหารโครงการจัดตั้งสานัก
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจึงจัดทา ร่าง ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การบริหารโครงการจัดตั้งสานักการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก พ.ศ. .... ทั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
จึงนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกชุด)
มติ ที่ ประชุ ม อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๕) แห่ งพระราชบั ญญั ติ
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ ให้ความเห็ นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การบริหารโครงการจัดตั้งสานักการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พ.ศ.
๒๕๕๙
๔.๒.๓ พิจารณา ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย กองทุนพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
อาจารย์ ดร.วินั ย ชุ่มชื่น ชี้แจงรายละเอียดว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕
ให้มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนมากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจึงได้จัดทา ร่าง ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการกลั่ นกรองกฎหมาย ข้อบั งคับและระเบียบของสภามหาวิทยาลัย เมื่อการประชุมครั้งที่ ๒/
๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมแยกชุด)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ ให้ความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้ านจอมบึ ง ว่าด้ว ย กองทุน พนั กงานมหาวิทยาลั ย พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให้ ปรับข้อความในข้อ ๑๗ จาก
ข้อความ “ให้นาเงินกองทุนเปิดบัญชีเงินฝากในนาม “กองทุนพนักงานมหาวิทาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ” กับ
ธนาคารของรัฐหรือธนาคารพาณิชย์ตามที่กระทรวงการคลังกาหนด” เป็น “ให้นาเงินกองทุนเปิดบัญชีเงินฝาก

๙
ในนาม “กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ” กับธนาคารของรัฐหรือสถาบันการเงินอื่นที่
คณะกรรมการกาหนด”
วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากอธิการบดี
๕.๑.๑ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
อาจารย์ ดร.อาคม เจริ ญสุ ข ขอถอนระเบี ย บวาระที่ ๕.๑.๑ พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการประจาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย เนื่องจากต้องนาไปปรับปรุงชื่อและ
องค์ประกอบของคณะกรรมการให้เป็นไปตามระเบียบก่อน
มติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้ถอนระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ พิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการประจาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
๕.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ
๕.๒.๑ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ
นายประพันธ์ มนทการติวงศ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ ตามคาสั่งที่ ๐๓/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้คณะกรรมการ
ดาเนินการสรรหาสภาวิชาการ นั้น
บั ดนี้ คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิ ชาการ ได้ด าเนินการสรรหากรรมการสภา
วิ ช าการโดยเป็ น ไปตามข้ อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏหมู่ บ้ านจอมบึ ง ว่ าด้ ว ย สภาวิ ชาการ พ.ศ. ๒๕๔๘
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอรายชื่อกรรมการสภาวิชาการพร้อมประวัติกรรมการสภาวิชาการต่อสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา โดยให้ นายพูนชัย คทาวัชรกุล เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ ชี้แจงรายละเอียด (รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมและเอกสารแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๙ (๓) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๘
สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ ดังนี้
๑. อธิการบดี
ประธานสภาวิชาการ
๒. อาจารย์ ดร.พรศักดิ์
สุจริตรักษ์
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
คณะครุศาสตร์
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์วรรณ จิตพัฒนกุล
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา โชคบรรดาลสุข กรรมการจากคณาจารย์ประจา

๑๐

๕. อาจารย์เชาวฤทธิ์

พันธ์ทอง

๖. อาจารย์รุ่งอรุณ

สุทธิพงษ์

๗. อาจารย์ ดร.เกศินี

โสขุมา

๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อศักดิ์
รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวิวงศ์
ดร.สุริยะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์
อาจารย์ ดร.อรรณพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล
อาจารย์ ดร.เชิดชัย
อาจารย์ญษมณ
นางสาวธาราพร
นางสุพัตรา
นางสาวสิริพร

แก้วจรัสวิไล
สังข์รักษา
ศรีทองรุ่ง
ชมศรีเมฆ
สติมั่น
โพธิสุข
อุสายพันธ์
ธุระแพง
ละทัยนิล
ไชยศรี
หมายเกื้อ
นันยา

คณะวิทยาการจัดการ
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและ
การแพทย์แผนไทย
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
บัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๕.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแทน
ตาแหน่งที่ว่าง
๕.๓.๑ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแทนตาแหน่งที่ว่าง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัย
ได้มีคาสั่งที่ ๐๕/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
แทนตาแหน่ งที่ ว่าง สั่ง ณ วัน ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น บัดนี้ คณะกรรมการสรรหากรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลั ยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตาแหน่งที่ว่างได้ดาเนินการสรรหากรรมการส่ งเสริมกิจการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนตาแหน่งที่ว่างตามข้อบั งคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ เสร็จเรียบร้อย จึงนาเสนอรายชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)

๑๑
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๙ (๔) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริม
กิจ การมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ สภามหาวิท ยาลัยมีมติให้ความเห็น ชอบแต่ง ตั้ง นายพันธ์ แก้ว นุ้ย
ดารงตาแหน่งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแทนตาแหน่งที่ว่าง
วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ อาจารย์ ดร.สุ ด จิ ต หมั่น ตะคุ ขอให้ ม หาวิ ทยาลั ย พิ จารณาการจัด สรรงบประมาณให้ กั บ
สาขาวิชาเป็นเงิน ร้อยละ ๑๐ ของค่าบารุงการศึกษา เพื่อนาไปใช้พัฒนาการเรียนการสอน
มติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยมอบให้มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับสาขาวิชาให้
เหมาะสม
๖.๒ อาจารย์บุรินทร์ นรินทร์ ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ว่าด้วย การพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๒๒ ระบุ “ให้สานัก
ส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียนจัดทาใบรายงานผลกิจกรรมของนัก ศึกษาปีสุดท้ายแต่ละคนที่ได้รับการ
ประเมินผลผ่านทุกกิจกรรมตามเกณฑ์ที่กาหนด เพื่อขออนุมัติให้เป็นผู้สาเร็จการศึกษาคู่กับใบรายงานผล
การศึกษา หากได้รับการประเมินผลไม่ผ่าน นักศึกษาต้องซ่อมเสริมกิจกรรมให้ผ่านก่อนจึงจะได้รับการอนุมัติ
ให้เป็นผู้สาเร็จการศึกษา” หมายความว่า ต้องมีใบรายงานผลกิจกรรมอีกหนึ่งใบหรือไม่
มติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยมีมติมอบให้อธิการบดีพิจารณาดาเนินการ ถ้าหากปฏิบัติไม่ได้ให้
ดาเนินการแก้ไขระเบียบและข้อบังคับดังกล่าว
๖.๓ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ตรงกับวันอังคารที่
๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาพร โพคัยสวรรค์
นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข

ผู้จดบันทึก และตรวจรายงาน
ผู้พิมพ์
ผู้พิมพ์
ผู้ตรวจทาน

