การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี อาคารอานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

รายนามผู้เข้าประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทาหน้าที่
แทนนายกสภามหาวิทยาลัย
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
อธิการบดี
๓. ดร.กาพล วันทา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. นายประพันธ์ มนทการติวงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. นายพีระ พนาสุภน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๙. นายเรืองชัย เนตรปฐมพร
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัยนา แคล้วเครือ
รองประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ เข้าประชุมแทนประธาน
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์
กรรมการจากผู้บริหาร
๑๒. อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง
กรรมการจากผู้บริหาร
๑๓. อาจารย์ ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
๑๔. อาจารย์นาวิน คงรักษา
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
๑๕. อาจารย์ ดร.บุรินทร์ นรินทร์
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
๑๖. อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข
รองอธิการบดี
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค์ ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
๑๘. นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์
นิติกร
๑๙. นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๒๐. นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๒
๑. นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติรัตน์ เจริญสุข
๓. อาจารย์ณัฐวดี สว่างงาม
๔. นายธนกฤต พงษ์ประวัติ

กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย
อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ
อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ
นิติกร

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากประธาน
๑) คาสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๓๙/๒๕๕๙ เรื่องการจัดระเบียบและแก้ไข
ปั ญ หาธรรมาภิ บ าลในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.๒๕๕๗ มีสาระสาคัญดังนี้
ข้ อ ๑ ใช้ บั ง คั บ กั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ ที่ อ ยู่ ใ นสั ง กั ด และในก ากั บ ดู แ ลของ
กระทรวงศึกษาธิการ และรวมถึงสถาบันอุดมศึกษาเอกชนด้วย
ข้อ ๒ ในกรณีที่การดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้ดารงตาแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา
กรรมการสภา หรืออธิการบดี ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือฝุาฝืน บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการมีอานาจยับยั้งการแต่งตั้งหรือการดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้ที่จะดารงตาแหน่งดังกล่าว
ข้อ ๓ การแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือกรรมการสภา
สถาบันอุดมศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ ด ารงต าแหน่ ง นายกสภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาจะด ารงต าแหน่ ง นายกสภา
สถาบันอุดมศึกษาในเวลาเดียวกันเกินสามแห่งไม่ได้
(๒) ผู้ ดารงตาแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาจานวนสองแห่ งแล้ ว อาจได้รับ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาอีกไม่เกินหนึ่งแห่ง
(๓) ผู้ ดารงตาแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาจานวนหนึ่งแห่ งแล้ว อาจได้รับ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาอีกได้ไม่เกินสองแห่ง
(๔) ผู้ดารงตาแหน่งกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาจานวนสี่แห่งแล้ว ไม่อาจได้รับ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาในเวลาเดียวกันนั้นได้อีก
ผู้ ด ารงต าแหน่ ง นายกสภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาหรื อ กรรมการสภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐตามวรรคหนึ่ง ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เบี้ยประชุม หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด
นอกเหนือจากในฐานะนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา

๓
แห่งนั้น เว้นแต่เป็น ไปตามระเบีย บหรือหลักเกณฑ์ที่รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกาหนดหรือให้
ความเห็นชอบ
ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองไม่นามาใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนายก
สภาสถาบันอุดมศึกษาหรือกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาอยู่ในวันก่อนวันที่คาสั่งนี้มีผลใช้บังคับ
ข้อ ๔ ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเมื่อ
ปรากฏว่าสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันอุดมศึกษาแห่งใดมีกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) จั ด การศึ กษาไม่ เป็ นไปตามมาตรฐานทางอุ ดมศึ กษาหรื อมาตรฐานหลั ก สู ตร
จนอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่นิสิตนักศึกษา ระบบการศึกษา สังคม หรือประเทศชาติ
(๒) จงใจ หลีกเลี่ยง หรือประวิงการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ
สถาบันอุดมศึกษา หรือคาสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่สั่งการตามคาสั่งนี้หรือตามกฎหมาย
(๓) นายกสภาสถาบันอุดมศึกษา กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา หรือผู้บริหาร
สถาบันอุดมศึกษา มีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริต
(๔) ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งภายในสถาบันอุดมศึกษาจนสภาสถาบันอุดมศึกษา
หรือสถาบันอุดมศึกษาไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการการอุดมศึกษาอาจแต่งตั้งคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ คณะทางาน หรือมอบหมายบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน
การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ตอนนี้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ตั้งคณะกรรมการ
ไว้ ๒ ชุด เพื่อแก้ปัญหาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ข้อ ๕ เมื่อมีกรณีตามข้อ ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคาแนะนาของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษามีอานาจสั่งการให้สภาสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้นยับยั้ง
การรับนิสิตนักศึกษา เปิดหลักสูตร ยุติการจัดการศึกษา หรือดาเนินการอื่นใด
ข้ อ ๙ ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ
การอุ ดมศึ กษา มีอ านาจสั่ ง การให้ ผู้ ดารงตาแหน่ งใดในสถาบั นอุด มศึก ษาหยุดการปฏิบัติ ห น้า ที่ พ้ นจาก
ตาแหน่งหน้าที่หรือให้ไปปฏิบัติงานในหน่วยงานแห่งอื่น และแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือ
หลายคนเข้าปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งต่างๆ ในสถาบันอุดมศึกษานั้น
ในกรณี ที่ น ายกสภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาและกรรมการสภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาใน
สถาบัน อุดมศึกษาแห่งใดต้องหยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือพ้นจากตาแหน่งหน้าที่ทั้งคณะ ให้รัฐ มนตรีว่าการ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารแต่ ง ตั้ ง ผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทนนายกสภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาและกรรมการสภา
สถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้นจานวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินสิบห้าคน
ผู้ซึ่งถูกสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือพ้นจากตาแหน่งหน้าที่ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
เบี้ยประชุม สิทธิประโยชน์ หรือเงินประจาตาแหน่งในตาแหน่งนั้น

๔
ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ในสถาบั นอุดมศึกษาตามคาสั่งนี้
มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เบี้ยประชุม สิทธิประโยชน์ หรือเงินประจาตาแหน่ง ตามระเบียบของทางราชการหรือ
ตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษากาหนด แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๒ เมื่อคาสั่งนี้มีผลใช้บังคับ ให้ดาเนินการตามคาสั่งนี้แก่ มหาวิทยาลัยราชภั ฏสุรินทร์
และมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยทันที
ที่ประชุมรับทราบ และมีมติให้มหาวิทยาลัยเผยแพร่คาสั่งดังกล่าวให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับทราบ
และถือปฏิบัติ
๒) รายงานผลการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ประจาปี ๒๕๕๘ ของสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน โดยให้อธิการบดีชี้แจงรายละเอียด ดังนี้
(๑) จานวนผู้สมัครสอบ ผู้เข้าสอบ และผู้สอนผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
ประจาปี ๒๕๕๘ ในแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับปริญญาโท
มีผู้สอบผ่านร้อยละ ๑๖.๑๐
ระดับปริญญาตรี
มีผู้สอบผ่านร้อยละ ๔.๘๙
(๒) หากพิจารณาตามกลุ่มมหาวิทยาลัย พบว่า
(๒.๑) กลุ่มมหาวิทยาลัยในกากับรัฐ มีผู้สอบผ่านคิดเป็นร้อยละ ๑๕.๑๑
(๒.๒) กลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ มีผู้สอบผ่านคิดเป็นร้อยละ ๕.๐๐
(๒.๓) กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีผู้สอบผ่านคิดเป็นร้อยละ ๐.๗๐
ซึ่งถ้าดูเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สอบผ่านประมาณ ร้อยละ ๕
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๒ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากอธิการบดี
๑) ผลการสอบทานและประเมินผลการตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
(รอบ ๖ เดือน) โดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) จานวน ๕ เรื่อง ได้แก่
(๑) กฎบั ตรการตรวจสอบภายใน (๒) แผนการตรวจสอบภายใน (๓) รายงานผลการตรวจสอบภายใน
(๔) รายงานการเงิน และ (๕) การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มีผลการดาเนินการอยู่ในระดับดีมาก
๒) ขอเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ
มหาวิทยาลัยในวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร
๓) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาใหม่ที่ชาระค่าลงทะเบียนและรายงานตัว จากทัง้ หมด
๕ คณะ ๔๔ หมู่เรียน ๓๔ สาขาวิชา จานวนทั้งสิ้น ๑,๔๖๐ คน

๕
๔) ในวัน ที่ ๒๕ – ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ คณะวิ ทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ร่ ว มกั บ
โครงการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดคาราวานวิทยาศาสตร์
โดยนาพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติมาจัดแสดงที่มหาวิทยาลัย และเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาและ
เยาวชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีได้มีโอกาสมาศึกษาหาความรู้
๕) มหาวิทยาลัยได้ร่วมกับศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี (สสวท.) จัดตั้งศูนย์สะเต็มศึกษาของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ มีวัตถุประสงค์
เพื่อช่วยแก้ปัญหาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยในปัจจุบัน
๖) ระหว่างวั น ที่ ๑๔ – ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ มหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึ ง
ประกอบด้วยผู้บริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์จากศูนย์ภาษาและอาจารย์จาก
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ทีมเจ้าหน้าที่จากวิเทศสัมพันธ์
และสานักงานอธิการบดี ได้เดินทางไปร่วมประชุมกับมหาวิทยาลัยมะริด สหภาพเมียนมาร์ วัตถุประสงค์หลัก
ของการประชุม คือ การเตรียมความพร้อมในการเปิดสอนภาษาเมียนมาร์ ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
เป็นต้นไป ในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป รายวิชาภาษาประเทศเพื่อนบ้าน ในระยะต่อไปจะพัฒนาหลั กสูตร
ระยะสั้น เพื่อให้ ผู้ ประกอบการที่จ ะไปลงทุนในประเทศเมียนมาร์ได้ฝึ กภาษา รวมทั้งโครงการแลกเปลี่ ยน
อาจารย์และนักศึกษา จุดเด่นของมหาวิทยาลัยมะริดคือ การใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน
๗) ผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่ บ้าน
จอมบึงได้เข้าร่วมการแข่งขัน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้รับ ๑ เหรียญเงิน ๕ เหรียญทองแดง
ได้ลาดับที่ ๑๗ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๔๐ แห่ง และได้ลาดับที่ ๕๔ ของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการแข่งขัน
ในปีนี้ประมาณ ๑๑๐ แห่ง มหาวิทยาลัยได้มอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณชื่นชมให้กับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียง
ให้กับมหาวิทยาลัยในครั้งนี้
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๓ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากกรรมการ
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ ได้สรุปผลการดาเนินงานในโครงการสุขภาพดี
ในสวน ซึ่งประกอบด้วย งานวิ่งเขาประทับช้างเทรล เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งพระเจ้าหลาน
เธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ได้เสด็จเป็นการส่วนพระองค์มาร่วมวิ่งในระยะ ๒๑ กิโลเมตร และการแข่งขัน
จักรยานจอมบึงไบค์ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งมีกิจกรรมจักรยานเสือภูเขาและจักรยานทางเรียบ
ที่ประชุมรับทราบ
๒) นายเรืองชัย เนตรปฐมพร ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้ชี้แจงว่าได้ร่วม
เดินทางไปมหาวิทยาลัยมะริด สหภาพเมียนมาร์และได้ให้คายืนยัน ในเรื่องเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ

๖
เงินเดือนของอาจารย์ที่จะเดินทางมาปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงว่า คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยพร้อมให้การสนับสนุนเนื่องจากเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกรรมการฯ
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อ
วันพฤหัสบดี ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ประธานขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่
๖/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ๖/๒๕๕๙ เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีการแก้ไข ดังนี้
๑) หน้า ๙ ระเบียบวาระที่ ๑.๒ ข้อ ๑) ข้อความ “ขึ้นชกชิงแชมป์โลกในการแข่งขันมวยไทย”
แก้ไขเป็น “ขึ้นชกชิงแชมป์ในการแข่งขันมวยไทย” และข้อความ“ยอดขุนศึกชนะคู่ต่อสู้ได้เป็นแชมป์โลก”
แก้ไขเป็น “ยอดขุนศึกชนะคู่ต่อสู้ได้เป็นแชมป์”
๒) หน้า ๑๐ ระเบียบวาระที่ ๑.๒ ข้อ ๕) ข้อความ “ไอทีวี ๖ ซึ่งปัจจุบันที่ใช้ทั่วไป คือ ระบบ
ไอทีวี ๔” แก้ไขเป็น “ไอพีวี ๖ ซึ่งปัจจุบันที่ใช้ทั่วไป คือ ระบบไอพีวี ๔”
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ อธิการบดี สืบเนื่องหน้า ๑๐ ข้อ ๔) เรื่องการตรวจประเมินสานักงานสีเขียว (Green Office)
ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง ว่า คณะกรรมการ ฯ ได้มาประเมินเพื่อยืนยันผลการประเมินเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้รับเหรียญทอง ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏแรก
ที่ได้รับเหรียญ การประเมินพิจารณาหลายเรื่อง ได้แก่ บรรยากาศสภาพแวดล้อม การจากัดขยะ กาจัดสารพิษ
การประหยัดพลังงาน การพัฒนาคนในองค์กรให้มีจิตสานึก สิ่งแวดล้อมสถานที่ทางาน
ประธานที่ประชุมกล่าวแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัย

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วง
๔.๑ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วงจากสภาวิชาการ
๔.๑.๑ พิจารณาอนุมัติปริญญาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ชี้แจงรายละเอียดว่า ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
มี นั ก ศึ ก ษาส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญญาโท จ านวน ๑๐ คน และระดั บปริ ญญาตรี จ านวน ๓๒ คน

๗
ซึ่ง คณะกรรมการประเมิน ผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ต รวจสอบแล้ว ว่าเป็น ผู้มีคุณ สมบัติครบถ้ว น
และผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
จึ ง เสนอให้ ส ภามหาวิ ทยาลั ย พิจ ารณาอนุมัต ิป ริญ ญาแก่ผู ้ส าเร็จ การศึก ษา (รายละเอีย ดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม แยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จานวน
๑๐ คน และระดับปริญญาตรี จานวน ๓๒ คน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๔.๒ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วงจากคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
๔.๒.๑ พิจารณา ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การจัดการศึกษา
โครงการพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ อรรถพล อุส ายพั น ธ์ ชี้ แ จงรายละเอี ย ดว่า เพื่ อ แก้ไ ขข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การจัดการศึกษาโครงการพิเศษให้สอดคล้องกับสภาพการปัจจุบัน
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง จึงจัดทา ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้ว ย
การจัดการศึกษาโครงการพิเศษ (ฉบั บที่ ๒) พ.ศ. …. โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรอง
กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความใน มาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ว่าด้วย การจัดการศึกษาโครงการพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให้แก้ไขข้อ ๒ ข้อความ “ข้อบังคับนี้ให้ใช้
บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘” เป็น “ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙”

๔.๒.๒ พิจารณา ร่าง โครงการจัดการศึกษาการจัดการธุรกิจค้าปลีกภายใต้โครงการความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกับบริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม
ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ชุ ติรั ตน์ เจริญ สุ ข ชี้แจงรายละเอียดว่า มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ
หมู่บ้านจอมบึงและบริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม ได้ร่วมกันจัดการศึกษาการจัดการ

๘
ธุรกิจค้าปลีกขึ้น จึงได้จัดทา ร่าง โครงการการจัดการศึกษาการจัดการธุรกิจค้าปลีกภายใต้โครงการความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกับบริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม ทั้งนี้ได้ผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึ ง ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่ อ วั น จั น ทร์ ที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึ ง น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความใน มาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การจัดการศึกษา
โครงการพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๙ สภามหาวิทยาลัยมีมติ อนุมัติโครงการจัดการศึกษาการจัดการธุรกิจค้าปลี ก
ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกับบริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
และบริษัทในกลุ่ม
๔.๒.๓ พิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ....
อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ชี้แจงรายละเอียดว่า เห็นสมควรให้มีการออกประกาศ
มหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง เรื่ อง อั ตราค่ า ธรรมเนี ยมการศึ กษาของนั กศึ กษาระดั บปริญ ญาตรี
ภาคปกติ พ.ศ. .... เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน มหาวิทยาลัยจึงจัดทา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง เรื่ อ ง อั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ภาคปกติ
พ.ศ. ๒๕๕๙ และผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และ
ระเบี ยบของสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความใน มาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๒) แห่ งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๖ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการกาหนด
ค่าธรรมเนียมและการชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๙ และ ข้อ ๘
แห่ งข้ อบั งคั บ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ หมู่ บ้ านจอมบึ ง ว่ าด้ วย การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๕๕
สภามหาวิทยาลั ยมีมติ เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้ านจอมบึง เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๙
วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
๕.๑.๑ พิจารณามอบอานาจบุคคลให้ดาเนินคดีปกครองแทนสภามหาวิทยาลัยในชั้นอุทธรณ์
คดีปกครองหมายเลขดาที่ ๒๗๔/๒๕๕๗ คดีหมายเลขแดงที่ ๒๘๙/๒๕๕๙

๙
นายธนกฤต พงษ์ประวัติ นิติกร ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่ศาลปกครองกลางได้มี
คาพิพ ากษายกฟูอ งในคดีป กครองหมายเลขดาที่ ๒๗๔/๒๕๕๗ คดีห มายเลขแดงที่ ๒๘๙/๒๕๕๙ ระหว่า ง
นายถาวร เส้งเอีย ด ผู้ฟูองคดีกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง ผู้ถูกฟูอ งคดีที่ ๑ กับพวกรวม ๔ คน
โดยฟูองสภามหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้ถูกฟูองคดีที่ ๔ กรณี ขอเพิกถอนกระบวนการสรรหาอธิการบดี ซึ่งในคดีนี้
สภามหาวิทยาลัยได้มีมติมอบอานาจให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี เป็นผู้ดาเนินคดีแทนสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมสภามหาวิทยาลั ย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อมาผู้ฟูองคดีได้
อุทธรณ์คาพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด ซึ่งปัจจุบันคดีนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด นั้น
ต่อมา หน่วยนิติการได้รับการประสานงานทางโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่ของศาลปกครอง แจ้งว่า
เอกสารการมอบอานาจของสภามหาวิทยาลัยในฐานะผู้ถูกฟูองคดีที่ ๔ ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากผู้ถูกฟูองคดีที่ ๔
ได้มีมติมอบอานาจให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุ นดี ดาเนินคดีในศาลปกครองชั้นต้น โดยไม่ได้มอบอานาจให้
ดาเนินคดีนี้ในชั้นอุทธรณ์ และขอให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ ๔ ดาเนินการมอบอานาจให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี
ดาเนินคดีนี้ในชั้นอุทธรณ์ด้วย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติมอบอานาจให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี เป็นผู้ดาเนินการ
แทนสภามหาวิทยาลัยในการดาเนินคดีปกครองหมายเลขดาที่ ๒๗๔/๒๕๕๗ คดีหมายเลขแดงที่ ๒๘๙/๒๕๕๙
ระหว่าง นายถาวร เส้งเอียด ผู้ฟูองคดีกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผู้ถูกฟูอง คดีที่ ๑ กับพวกรวม ๔ คน
ในชั้นอุทธรณ์ และให้มีอานาจในการมอบอานาจช่วงให้พนักงานอัยการและผู้ประสานคดีไปดาเนินคดีแทนได้
จนกว่าคดีจะถึงที่สุด
๕.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการติด ตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลงานของ
มหาวิทยาลัย
๕.๒.๑ พิจารณาผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
นางสาวชู ศ รี อุ ด มกุ ศ ลศรี กรรมการติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ชี้แจงว่า คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

๑)
๒)
๓)
๔)
๕)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา การพานิช
นาวาเอกธีร์ฏะวัฒน์ กุหลาบซ้อน
พันตารวจโทพัสกร ดวงดาว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์หรรษา ผลาทร
นายพูนชัย คทาวัชรกุล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๑๐

๖) นางสาวนันท์นภัส มีถาวร
๗) นางสาวลักคนา พันธ์ไทย

ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการฯ ได้ดาเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานระดับมหาวิทยาลัย
ระดั บ คณะและวิ ทยาลั ย และระดั บ ส านั กและสถาบั น ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเฉลี่ ยผล
การประเมินทั้ง ๔ องค์ประกอบ สรุปผลการประเมินได้ ดังนี้
๑) ผลการประเมินผลงานระดับมหาวิทยาลั ย/อธิการบดี
อธิการบดีได้ผลการประเมินเฉลี่ย ๔ องค์ประกอบ ๔.๔๕ คะแนน อยู่ในระดับดี
๒) ผลการประเมินผลงานระดับคณะและวิทยาลัย
(๑) ผลการประเมินคณบดีคณะครุศาสตร์ ได้ค่าเฉลี่ย ๔ องค์ประกอบ ๔.๐๐ คะแนน
อยู่ในระดับดี
(๒) ผลการประเมิ น คณบดี ค ณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ได้ ค่ า เฉลี่ ย ๔
องค์ประกอบ ๔.๕๘ คะแนน อยู่ในระดับดีมาก
(๓) ผลการประเมิน คณบดีค ณะวิท ยาการจัด การ ได้ค่า เฉลี่ย ๔ องค์ป ระกอบ
๔.๔๐ คะแนน อยู่ในระดับดี
(๔) ผลการประเมิน คณบดีค ณะมนุษ ยศาสตร์แ ละสัง คมศาสตร์ ได้ค ่า เฉลี ่ย
๔ องค์ประกอบ ๔.๐๙ คะแนน อยู่ในระดับดี
(๕) ผลการประเมินผู้อานวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
ได้ค่าเฉลี่ย ๔ องค์ประกอบ ๔.๐๔ คะแนน อยู่ในระดับดี
(๖) ผลการประเมินคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้ค่าเฉลี่ย ๔ องค์ประกอบ ๓.๕๑ คะแนน
อยู่ในระดับดี
๓) ผลการประเมินผลงานระดับสานักและสถาบัน
(๑) ผลการประเมินผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ค่าเฉลี่ย ๔ องค์ประกอบ
๔.๖๓ คะแนน อยู่ในระดับดีมาก
(๒) ผลการประเมินผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ค่าเฉลี่ย
๔ องค์ประกอบ ๓.๔๙ คะแนน อยู่ในระดับพอใช้
(๓) ผลการประเมิ น ผู้ อ านวยการส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ได้ค่าเฉลี่ย ๔ องค์ประกอบ ๔.๐๓ คะแนน อยู่ในระดับดี
(๔) ผลการประเมินผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ค่าเฉลี่ย ๔ องค์ประกอบ
๔.๗๔ คะแนน อยู่ในระดับดีมาก
(๕) ผลการประเมินผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ได้ค่าเฉลี่ย ๔ องค์ประกอบ
๓.๙๑ คะแนน อยู่ในระดับดี
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)

๑๑

มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๗) และมาตรา ๕๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๙ (๕) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ สภามหาวิทยาลัยมีมติเ ห็นชอบผลการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมิน ผลงานของมหาวิทยาลัย และของอธิการบดี และมอบมหาวิท ยาลัย ให้แ ต่ง ตั้ง
คณะกรรมการเพื่อ ติด ตามการปฏิบัติ ต ามข้อ เสนอแนะของกรรมการ โดยเฉพาะในข้อ ที่ไ ด้รับ กากบาท
ซึ่งหมายถึงไม่บรรลุ เปูาหมาย หากได้ดาเนินการแล้วก็ให้รายงานว่า ได้ดาเนินการแล้ว
๕.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย
๕.๓.๑ พิจารณาขยายระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของอาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้รับ
หนังสือร้องทุกข์จาก อาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด ตามหนังสือร้องทุกข์ ฉบับลงวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
(เรื่องรับที่ ๒/๒๕๕๙) นั้น คณะกรรมการอุทธรณ์ฯ (ก.อ.ม.) ไม่สามารถพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวได้ทัน
ตามกาหนดเวลา ๙๐ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องทุกข์ได้ เนื่องจากข้อมูลและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
มีข้อเท็จจริงมากพอสมควรซึ่งต้องพิจารณาข้อมูลหลายด้านประกอบกัน จึงขอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ขยายระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ออกไปอีก ๓๐ วันนับแต่วันครบกาหนด (วันที่ครบกาหนดคือวันที่
๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙) จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุญาตให้ขยายระยะเวลาพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ของอาจารย์
ดร.ถาวร เส้งเอียด เรื่องรับที่ ๒/๒๕๕๙ ออกไปอีก ๓๐ วันนับแต่วันครบกาหนด
วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ เสนอว่า มหาวิทยาลัยควรเตรียมเสนอโครงการให้สอดรับโครงการ
ประชารัฐ โรงเรียนแต่ละตาบล โครงการที่สอง คือ ให้จัดหลักสูตรคล้ายกับการฝึกหัดครูโดยมีการเตรียม
ฝึกหัดครูไปด้วย เหมือนกับ ปกศ.เดิม คือ เป็นหลักสูตรที่ใช้ได้กับ การเตรียมวัดแววของความเป็นครู เรื่องที่
สาม คือ การเป็ นพี่เลี้ ยงของโรงเรี ยน รั ฐมนตรี ท้วงติงว่า การเป็นที่ปรึ กษา ๑ โรงเรียนน้อยไป ขอให้ แต่ละ
มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียน ๑๐ โรง เนื่องจากมีผลงานวิจัยชี้ชัดว่า โรงเรียนใดที่มีมหาวิทยาลัยดูแล
อยู่ผลสัมฤทธิ์จะสูง โดยเฉพาะคะแนน PISA และเรื่องการพัฒนาครูให้พัฒนาศักยภาพภาษาอาเซียนเพื่อเป็น
ผู้นาในด้านนี้ และการพัฒนาหลักสูตรต่อไปนี้จะไม่พัฒนาด้วยตนเองเท่านั้น จะต้องให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วม
เสนอแนวทางการจัดหลักสูตร และให้เน้นเรื่องของสมรรถนะ เพราะหลักสูตรที่กาลังจะปรับใหม่ ต้องปรับ
ในลักษณะนี้ และให้มีสัดส่วนของการฝึกทักษะมากขึ้น

๑๒

ที่ประชุมรับทราบ และมอบให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดาเนินการ
๖.๒ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ ตรงกับวันอังคารที่
๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงแรมสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๕๐ น.

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