๑
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี อาคารอานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รายนามผู้เข้าประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทาหน้าที่
แทนนายกสภามหาวิทยาลัย
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
อธิการบดี
๓. ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. นายประพันธ์ มนทการติวงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. นายเรืองชัย เนตรปฐมพร
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์
กรรมการจากผู้บริหาร
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ กรรมการจากผู้บริหาร
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาพร โพคัยสวรรค์
กรรมการจากผู้บริหาร
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม
กรรมการจากผู้บริหาร
๑๑. รองศาสตราจารย์สุทิน สนองผัน
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
๑๒. อาจารย์ ดร.สุดจิต หมั่นตะคุ
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
๑๓. อาจารย์สุพัตรา จันทร์ศิริโพธา
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
๑๔. อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข
รองอธิการบดี
๑๕. นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๑๖. นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
๑. อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น
๒. อาจารย์ ดร.เกศินี โสขุมา
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิสา โพธิ์พรม
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจารณ์ สงกรานต์
๕. อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง
๖. อาจารย์รวย ตั้งมุททาภัทรกุล
๗. อาจารย์ ดร.พรศักดิ์ สุจริตรักษ์
๘. นางสาวปราณี สุขเกษม

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

รองอธิการบดี
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้อานวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
อาจารย์คณะครุศาสตร์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อานวยการกองนโยบายและแผน

๒
๙. นางสาวนันท์นภัส มีถาวร
๑๐. นางสาวหทัยรัตน์ มีจันทร์

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
หัวหน้างานบริหารงานคลังและทรัพย์สิน

อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข เรียนเชิ ญอุปนายกสภามหาวิทยาลัยมอบโล่รางวัลให้กับนักกีฬาที่ได้
เหรี ยญจากการเข้าร่ วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลั ยแห่ งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒ นนทรี เกมส์ ณ มหาวิทยาลั ย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ในวันที่ ๑๕ – ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้
๑) กีฬาเปตองชู๊ตติ้งชาย
ได้ ๑ เหรียญทอง
คือ นายพิพัฒน์ ยะนิล
๒) กีฬามวยสากลสมัครเล่น ได้ ๑ เหรียญทอง
คือ นางสาวพรรณลักษณ์ คงแสง
๓) กีฬามวยสากลสมัครเล่น ได้ ๑ เหรียญทองแดง คือ นายสมภพ สานุสันต์
รวมเหรียญรางวัล มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้อันดับที่ ๑ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาค
ตะวันตก อันดับที่ ๔ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และอันดับที่ ๒๙ ของประเทศ
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากประธาน
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หากใครต้องการบันทึกเทปการประชุมขอให้
ขออนุ ญาต โดยจั ดท าเป็ น หนั งสื อเสนอต่ อประธานที่ ประชุ มก่ อนการประชุ มแต่ ละครั้ ง และห้ ามน าเทป
การประชุมไปเผยแพร่ เนื่ องจากในการประชุมแต่ละครั้งจะมีกรรมการสภามหาวิทยาลั ยแสดงความคิดเห็ น
ซึ่งหากนาเทปการประชุมไปเผยแพร่ ทาให้ผู้เข้าประชุมที่เกี่ยวข้องได้รับความเสียหาย ผู้นาไปเผยแพร่ต้องรับผิดชอบ
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๒ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากอธิการบดี
๑) เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประชุมร่วมกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั้ง ๔๐ แห่ง ประเด็น หลั กของการประชุม คือ การกาหนดสถานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในการปฏิรูป
อุดมศึกษา ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่ทางสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) รับฟังข้อมูลเพื่อเสนอสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ (สนช.) ที่ประชุมอธิการบดีมีมติว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏจะยังคงสถานะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และปฏิบัติหน้าที่เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งพัฒนาท้องถิ่น
ส าหรั บ เอกสารที่ จ ะน าเสนอกรรมาธิ ก าร คื อ แผนพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ในระยะ ๑๐ ปี ต่ อ ไป
(พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๖๘) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั้ง ๔๐ แห่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ ดังนี้

๓
(๑) มหาวิ ท ยาลั ย ควรน าเสนอบทบาทหน้ า ที่ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง
ต่อที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการรับรู้บทบาทของมหาวิทยาลัย
(๒) การก าหนดปี ใ นแผนพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ควรก าหนดเป็ น ปี พ.ศ. เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชั ยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิ การบดี ยิ นดี รับข้อคิดเห็ นและเสนอแนะไปน าเสนอ
ที่ประชุมต่อไป
๒) เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ร่วมลงนาม
ความร่วมมือ (MOU) กับสภาปฏิรูปแห่งชาติพร้อมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง ๔๐ แห่ง ภายใต้ชื่อโครงการ
วัดอุณหภูมิความคิดประชาชน ซึ่งครั้งนี้ถือว่าราชภัฏได้รับความไว้วางใจ ให้ทาหน้าที่สาคัญในการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนที่อยู่ในภูมิภาคและท้องถิ่นอย่างกว้างขวาง ในฐานะอุดมศึกษาที่มี
หลักวิชาการในการทางาน อันได้แก่ การสารวจความคิดเห็น (Pole) การจัดเวทีแลกเปลี่ยนและระดมความคิด
การอานวยความสะดวกต่าง ๆ
๓) เมื่อวันที่ ๑๕ – ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้เข้าร่วม
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒ นนทรีเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กาแพงแสน มีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น จานวน ๑๑๑ มหาวิทยาลัย ซึ่งผลการแข่งขันกีฬา
ทีมนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้เหรียญ ดังนี้
(๑) เหรียญทอง จานวน ๑ เหรียญ จากกีฬาเปตองประเภทซู๊ตติ้งชาย
(๒) เหรียญทอง จานวน ๑ เหรียญ จากกีฬามวยสากลสมัครเล่นหญิง รุ่นน้าหนัก ๕๔ กิโลกรัม
(๓) เหรียญทองแดง จานวน ๑ เหรียญ จากกีฬามวยสากลสมัครเล่นชาย รุ่นน้าหนัก ๖๐ กิโลกรัม
รวมเหรียญรางวัลได้อันดับที่ ๑ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก อันดับที่ ๔
ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และอันดับที่ ๒๙ ของประเทศ
๔) เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้เข้า ร่วม
แข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ ๓๗ “ตาลโตนดเกมส์ ” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ซึ่งผลการแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ ทีมนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ ๑๔
เหรียญทอง ๙ เหรียญเงิน และ ๒๒ เหรียญทองแดง รวมเหรียญรางวัลได้ อันดับที่ ๓ จาก ๔ มหาวิทยาลัย
สาหรับการแข่งขันทักษะวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ ๙ เหรียญทอง ๗ เหรียญเงิน และ
๑๑ เหรียญทองแดง ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา พ.จ.น.ก.
สัมพันธ์ ครั้งที่ ๓๘ “ราชพฤกษ์เกมส์” ในปี ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี

๔
๕) ในวันที่ ๒๗ - ๒๘ กุมภาพันธ์ และ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เป็นเจ้าภาพในการจัด “มหกรรมเครือข่ายการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ครั้งที่ ๒” มีมหาวิทยาลัย ๕ สถาบันเข้าร่วม ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุริทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธรยะลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง โดยมีกิจกรรมเสวนา การแข่งขันทักษะวิชาการ/วิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทย และลงนาม
ความร่วมมือสโมสรนักศึกษาแพทย์แผนไทยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง ๕ แห่ง
๖) วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
จั ดประชุมวิช าการราชภัฏ หมู่บ้ านจอมบึ ง ครั้งที่ ๓ และจัดบรรยายพิเศษเรื่อง การปฏิรู ปการศึกษากับ
การพัฒนาท้องถิ่น โดยผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี รวมทั้งร่วมเปิดและชมนิทรรศการ เรื่อง การยกระดับภูมิปัญญา
อาหารท้องถิ่นจากผักพื้นบ้าน อาหารพื้นถิ่นชาติพันธุ์ราชบุรีสู่การท่องเที่ยวอาเซียน ณ อาคารศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์
๗) วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยวิทยาลัยมวยไทย
ศึก ษาและการแพทย์ แผนไทย จะจั ด แข่ งขั น มหกรรมมวยไทยนานาชาติ ครั้ง ที่ ๓ ณ เวที ม วยชั่ว คราว
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย และขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยชมการแข่งขันดังกล่าว
กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย เสนอแนะว่ า มหาวิ ท ยาลั ย ควรจั ด การแข่ ง ขั น มวยอาเซี ย น
๑๐ ประเทศ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้นาเรื่องมวย
๘) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยสานักศิลปะและวัฒนธรรมนานักศึกษาร่วมงาน
และเผยแพร่ศิลปะการแสดงชุด “มโหระทึกไทย เฉลิมชัย ๖ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ”
ในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ และกลุ่มประเทศอาเซียน นาการแสดง
มาร่วมเผยแพร่และแลกเปลี่ยนในงาน ซึ่งสานักศิลปะและวัฒนธรรมนานักศึกษาร่วมงานนี้อย่างต่อเนื่องทุกปี
๙) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยสานักศิลปะและวัฒนธรรมจัดพิธีไหว้ครู บูชาครู ดนตรี
นาฏศิลป์ และศิลปะไทย เมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ หอประชุมใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจให้กับนักศึกษาและบุคลากรผู้สืบทอดงาน
ด้านดนตรีนาฏศิลป์ และศิลปะไทย ตลอดจนสืบสาน ประเพณีไหว้ครู บูชาครูดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปะไทย
มีนักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมประมาณ ๒๐๐ คน
ประธาน มอบอธิการบดี รับข้อเสนอแนะไปพิจารณา

๕
๑.๓ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากกรรมการ
๑) อาจารย์สุพัตรา จันทร์ศิริโพธา แจ้งว่าเรื่องการเวียนหนังสือของมหาวิทยาลัยบางกรณีนั้น
อาจจะทาให้เกิดความไม่เข้าใจ เห็นควรให้มีระบบการแจ้งเวียนที่เหมาะสม
ประธาน แจ้งว่าเรื่องแจ้งในลักษณะนี้ ไม่ต้องนาเสนอสภามหาวิทยาลัย ให้นาเสนออธิการบดี
และมอบอธิการบดีไปพิจารณาดาเนินการให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์และระเบียบ
๒) นายประพันธ์ มนทการติวงศ์ แจ้งว่า ตามที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการยกร่าง
นโยบายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และได้ดาเนินการประชุม โดยได้นานโยบายของสภา
มหาวิ ท ยาลั ย ฉบั บ เดิ ม มาพิ จ ารณา และที่ ป ระชุม คณะกรรมการยกร่ า งนโยบายของสภามหาวิท ยาลั ย มี
ความเห็นว่า ต้องการความเห็นของกรรมการสภามหาวิทยาลัยในการกาหนดนโยบายของสภามหาวิทยาลัย
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการยกร่างนโยบายสภามหาวิทยาลัย
ประธาน สรุปว่า ให้เลขานุการดาเนินการจัดทาหนังสือถึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้
กรรมการแสดงความคิ ดเห็ น และเสนอแนะ ร่ าง นโยบายของสภามหาวิ ท ยาลั ย ที่ก รรมการยกร่ า งฯ ได้
ดาเนินการยกร่างฯ ไว้แล้ว โดยให้ส่งคืนการแสดงความคิดเห็นภายในวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
๑.๔ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากเลขานุการ
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข เลขานุการ ขอเลื่อนระเบียบวาระที่ ๕.๑.๔ พิจารณามอบ
อานาจการดาเนินคดีปกครองหมายเลขคดีดาที่ บ.๒๖๐/๒๕๕๗ ณ ศาลปกครองกลาง ไปพิจารณาในระเบียบ
วาระสุดท้ายของการประชุมวันนี้
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ประธานขอให้ ที่ ป ระชุ ม ตรวจสอบรายงานการประชุ ม สภามหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้า นจอมบึ ง
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มกรคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีการแก้ไข ดังนี้
๑) หน้า ๑๒ ระเบียบวาระที่ ๓.๑ หลังบรรทัดสุดท้ายให้เพิ่มข้อความ “อาจารย์สุพัตรา จันทร์ศิริโพธา
ได้สอบถามเรื่องบุคลากรของร้านค้าสวัสดิการที่ปฏิบัติหน้าที่ขณะนี้ เมื่อร้านค้าสวัสดิการมีเอกชนมาประมูลแล้ว
เจ้าหน้าที่จะถูกจัดไว้ที่ส่วนใด

๖
ประธาน สรุปว่า การปรับรูปแบบการบริหารและ บุคลากรที่ปฏิบัติงาน มอบฝ่ายบริหาร
มหาวิทยาลัยจัดการดูแลให้เหมาะสม”
๒) หน้า ๑๓ ระเบียบวาระที่ ๓.๓ วรรคสอง ข้อความ “จึงได้มอบอธิการบดีพิจาณา” แก้ไขเป็น
“จึงได้มอบอธิการบดีนาไปพิจารณาในระเบียบวาระสุดท้าย”
๓) หน้า ๑๓ ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑ บรรทัดสุดท้ายก่อนมติที่ประชุมให้เพิ่มข้อความ “อาจารย์สุพัตรา
จันทร์ศิริโพธา ได้สอบถามขณะนี้เหลือนักศึกษาที่เรียนปริญญาเอกมวยไทยเหลืออยู่จานวนเท่าไร ซึ่งได้เสนอ
ขอปิดหลักสูตรไปแล้ว
ประธาน มอบให้บัณฑิตวิทยาลัยไปตอบข้อซักถามเรื่องดังกล่าวต่ออาจารย์สุพัตรา จันทร์ศิริโพธา”
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ติดตามการดาเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณ ติดตามและ
ประเมินผลการใช้งบประมาณต่อโครงการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ณ ฐพรภั ท ร์ อิ น ทร์ ศิ ริ พ งษ์ รองอธิ ก ารบดี ชี้ แ จงรายละเอี ย ดว่ า
คณะกรรมการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยได้จัดประชุม ครั้งที่ ๖(๑๐)/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อพิจารณาผลการดาเนินงานของโครงการจัดหารายได้ และจัดทา
สรุปผลการดาเนินงาน (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อสังเกตว่า โครงการร้านสวัสดิการเมื่อได้ผู้ประมูลร้านค้าแล้ว
ทรัพย์สินและครุภัณฑ์ภายในร้านดาเนินการอย่างไร ผู้ที่ประมูลร้านค้าได้มีกาหนดจะเข้ามาดาเนินการเมื่อใด
และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ในร้านสวัสดิการ มหาวิทยาลัยย้ายให้ไปทางานที่ใด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทรศิริพงษ์ ชี้แจงว่าภายในต้นเดือนมีนาคมมหาวิทยาลัยจะ
เร่ งเคลี ย ร์ ทุ กอย่ า ง โดยการลดราคาสิ น ค้าและให้ ผู้ ประมูล พิจ ารณาว่าต้อ งการสิ นค้า คงเหลื อชิ้น ใดบ้า ง
ส่วนสินค้าที่ไม่ได้รับความสนใจจากผู้ประมูล มหาวิทยาลัยจะจัดเก็บและกระจายต่อไป ส่วนครุภัณฑ์ที่เป็น
ชั้นวางของให้อยู่ในรายการของให้เช่า และครุภัณฑ์อื่น ๆ นาเข้าพัสดุพร้อมหาหน่วยงานที่มีความต้องการ
ใช้ครุภัณฑ์ดังกล่าว หากไม่มีหน่วยงานใดต้องการใช้ครุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยจะดาเนินการจาหน่ายต่อไป และ
คาดว่าผู้ประมูลจะเข้ามาดาเนินการได้ประมาณวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ส่วนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่
หากผู้ที่ประมูลร้านค้าไม่ต้องการจ้างให้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยจะพิจารณาว่า จะให้ปฏิบัติงานในส่วนใด
อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น ชี้แจงว่า การเปิดประมูลร้านค้าสวัสดิการเน้นเฉพาะเรื่องอาคาร
สถานที่เท่านั้น ไม่รวมครุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยจะดาเนินการตรวจสอบเพื่อดาเนินการต่อไป

๗
ประธาน ฝากฝ่ายบริหารว่า วัสดุและครุภัณฑ์ หากชารุดเสียหายต้องจาหน่าย โดยการแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดจาหน่ายให้ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วง
๔.๑ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วงจากสภาวิชาการ
๔.๑.๑ พิจารณาอนุมัติปริญญาภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีนักศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จานวน ๘ คน และระดับ
ปริญญาตรี จานวน ๒๘ คน ซึ่งคณะกรรมการประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบแล้วว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่
๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว จึงเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมและเอกสารแยกเล่ม)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อคิดเห็นและเสนอแนะ ดังนี้
๑) สอบถามว่ารายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติปริญญาไปแล้ว ผู้สาเร็จการศึกษา
สามารถขอใบรับรองผลการเรียนได้เลย แต่สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนไม่ปฏิบัติตามที่กาหนด
๒) รายชื่ อนั กศึ กษาที่ มี รหั สปี ๒๕๕๒ เกิ นก าหนด ส านั กส่ งเสริ มวิ ชาการและ
งานทะเบียนได้หาแนวทางรองรับอย่างไร
๓) นั กศึ กษาระดั บปริญญาโท-ปริ ญญาเอก เมื่อผ่ านการสอบจบแล้ ว ต้ องมีการ
ประเมินคะแนนจากผู้ควบคุมและกรรมการสอบจบแล้ว ส่วนเรื่องการแก้ไขเล่มวิทยานิพนธ์ ไม่มีหลักเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัยที่บัณฑิตวิทยาลัยจะสามารถเก็บเล่มวิทยานิพนธ์ไว้ได้ โดยไม่ยอมส่ง เนื่องจากนักศึกษาที่ได้ให้
ผู้ทรงคุณวุฒิลงนามแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยควรให้ความสาคัญต่อการลงนามของผู้ทรงคุณวุฒิไม่ควรให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ต้องลงนามซ้าซ้อน
ประธาน สรุ ปว่า เรื่ องดังกล่ าวต้ องได้รับการพิจารณาจากสภาวิชาการเรียบร้อยแล้ ว
จึงจะสามารถนาเสนอสภามหาวิทยาลัยได้ ในกรณีดังกล่าวขอให้อธิการบดีชี้แจงรายละเอียด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช ชี้แจงรายละเอียดว่า ในกรณีนักศึกษารหัส ๒๕๕๒
เป็นนักศึกษาที่ใช้ข้อบังคับเดิม ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยกรณีพ้นสภาพนักศึกษา ให้คืนสภาพได้
ภายในระยะเวลา ๑ ปี และต่อมามหาวิทยาลัยได้ดาเนินการจัดทาหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยใหม่กาหนดไว้
หากนักศึกษาพ้นสภาพ ให้สมัครเข้ามาศึกษาใหม่ได้
๔) มหาวิ ทยาลั ยควรก าหนดแนวปฏิ บั ติ การลงนามของผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ในวิ ทยานิ พนธ์
โดยให้ส่งทางไปรษณีย์ได้ เพื่อความรวดเร็ว

๘
ประธาน มอบให้อธิการบดี รองวิช าการ และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ไปดาเนินการ
กาหนดแนวปฏิบัติเรื่องการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอกให้มีความถูกต้อง
และขอให้สภาวิชาการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวให้ถูกต้องก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จานวน ๘ คน
และระดับปริญญาตรี จานวน ๒๘ คน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประธาน ขอหารือว่า ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไปจะมีเรื่องการอนุมัติปริญญาสาหรับ
นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต ซึ่งต้องได้รับอนุมัติปริญญาก่อนวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อนาไปขอใบ
ประกอบวิชาชีพครู และสภามหาวิทยาลัยได้กาหนดการประชุมประจาเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นวันที่
๒๗ มีน าคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ทาให้อนุ มัติปริ ญญาไม่ทัน จึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาว่า จะเลื่ อนการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยให้เร็วขึ้น หรือขออนุมัติปริญญาโดยการเวียนหนังสือ ซึ่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ ไม่ได้กาหนดเรื่องการขออนุมัติปริญญา
โดยการเวียนหนังสือ
มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุญาตให้มีการอนุมัติปริญญาครุศาสตรบัณฑิต จานวน ๔๐๐ คนเศษ
เฉพาะคราวนี้ โดยการเวียนหนังสือให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ก่อนวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
หลังจากสภาวิชาการได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว และฝากให้อธิการบดี สภาวิชาการกากับดูแล
การดาเนินการให้ถูกต้อง
๔.๑.๒ พิจารณาการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๘
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดี ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่
สภามหาวิทยาลัย ได้ให้ความเห็ น ชอบหมวดวิชาการศึกษาทั่ว ไป พ.ศ. ๒๕๕๗ ไปเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๗ ไปแล้วนั้น ปรากฏว่าทางมหาวิทยาลัยได้รับคาแนะนาจากกลุ่มรับรองมาตรฐานการศึกษาและ
การเทียบคุณวุฒิ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้แก้ไขจากเดิมรหัสรายวิชา พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น
รหั ส รายวิ ช า พ.ศ. ๒๕๕๘ และตารางแสดงคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จากที่เขียนไป ๖ ด้าน เป็น ๕ ด้าน คือ
๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๒) ด้านความรู้
๓) ด้านทักษะทางปัญญา
๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ

๙
โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๐
กุมภาพัน ธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ ว จึ งขอน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอเสนอแนะว่า ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทาหลักสูตร
ควรมีการตรวจสอบกับสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อให้การดาเนินการมีความถูกต้องลดการ
ทางานซ้าซ้อน และในเรื่อง มคอ. ควรจัดทาให้เป็นรูปแบบเดียวกัน
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ข้อ ๑๕ แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามเสนอ
๔.๑.๓ พิจารณาการปรับปรุงโครงสร้างกลุ่มวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๕๘
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดี ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่
สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบโครงสร้างรายวิชากลุ่มวิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๗
ไปแล้วนั้น เนื่องด้วยตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๖ ระบุว่าผู้ประกอบวิชาชีพ
ครูต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือเทียบเท่าหรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมี
มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปนี้
(ก) มาตรฐานความรู้ ประกอบด้วยความรู้ดังต่อไปนี้
๑) ความเป็นครู
๒) ปรัชญาการศึกษา
๓) ภาษาและวัฒนธรรม
๔) จิตวิทยาสาหรับครู
๕) หลักสูตร
๖) การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
๗) การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
๘) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
๙) การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
๑๐) การประกันคุณภาพการศึกษา
๑๑) คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

๑๐
(ข) มาตรฐานประสบการณ์ วิ ช าชี พ ผ่ า นการปฏิ บั ติ การสอนในสถานศึก ษาตาม
หลักสูตรปริญญาทางการศึกษา เป็ นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตาม
หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากาหนด ดังต่อไปนี้
๑) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
๒) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ
เห็นควรปรับปรุงรายวิชากลุ่มวิชาชีพครูให้ ตรงกับข้อบังคับคุรุสภาและปรับเปลี่ยนรหัส
รายวิชาจาก พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นรหัสรายวิชา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว จึงขอนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
รองศาสตราจารย์สุทิน สนองผัน ให้ข้อสังเกตและเสนอแนะ ดังนี้
๑) การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รน้ อ ยเกิ น ไป ซึ่ ง ในการปรั บ ปรุ ง แต่ ล ะในช่ ว ง ๕ ปี มี ค วาม
เปลี่ยนแปลงมาก เช่น ปัญหาวัยรุ่นการใช้สื่อออนไลน์ พฤติกรรมรุนแรงจากการใช้สื่อ พฤติกรรมทาร้ายกันใน
ระดับมัธยมศึกษา ไม่ได้ปรากฏในหลักสูตรนี้
๒) ไม่มีการสังเคราะห์ที่ดีพอควรในการปรับปรุงหลักสูตร บางวิชาไม่จาเป็นต้องปฏิบัติ
สามารถเป็นวิชาบรรยายได้ เช่น วิชาการศึกษาโดยสื่อทางไกล วิชาจิตวิทยาเด็กวัยรุ่น วิชาแนะแนว
๓) คณะกรรมการที่ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตร ยังขาดประสบการณ์ ควรเชิญอาจารย์ที่
มีตาแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์เป็นผู้ปรับปรุงหลักสูตร
๔) หลัก สูตรครุศาสตรบัณ ฑิตเป็น หลั ก สูตรของมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ หมู่บ้า นจอมบึง
ส านั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึกษาไม่ได้กาหนดว่ามหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ หมู่บ้า นจอมบึงต้ องมีวิช าใด
หลักสูตรเป็ นของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สามารถปรับปรุงได้เพื่อให้ สอดคล้ องกับบริบทของ
มหาวิทยาลัย ไม่เช่นนั้น จะเป็นมหาวิทยาลัยตอบสนองท้องถิ่นได้อย่างไร
๕) ส่วนการเขียนรายละเอียดรายวิชา ทาอย่างไรให้เป็นมาตรฐานสาหรับอาจารย์บรรจุใหม่
ที่จะมาสอน หากไม่มีการกาหนดไว้จะไม่มีการสอน
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ชั ย ฤทธิ์ ศิ ล าเดช อธิ ก ารบดี ชี้ แ จงรายละเอี ย ดว่ า ในการ
ทารายวิชากลุ่มวิชาชีพครูถูกกาหนดโดยมาตรฐานคุรุสภา ซึ่งแบ่งเป็นสองส่วน คือ สาระ ซึ่งต้องกาหนดไว้ให้
นักศึกษาได้เรียนอย่างเป็นไปตามมาตรฐาน ส่วนที่สองเป็นสมรรถนะเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องปฏิบัติจนกระทั่ง
ทาได้จริง ดังนั้น ในคาอธิบายรายวิชาวิชาชีพครู มหาวิท ยาลัยทุกแห่งจะจัดทาเหมือนกัน คือ เก็บทั้งสาระ
และสมรรถนะที่กาหนดในมาตรฐานคุรุสภาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ประเด็นที่ต้องการเพิ่มหรือการนาปัญหา
ในสภาพปัจจุบันสามารถนาไปสอนได้ โดยไม่ต้องระบุไว้ในคาอธิบายรายวิชา ส่วนประเด็นที่ทาไมต้องมีการปฏิบัติ
คือ มาตรฐานคุรุสภามีสมรรถนะ จึงต้องกาหนดให้มีชั่วโมงการปฏิบัติ เช่น วิชานวัตกรรมต้องมีชั่วโมงปฏิบัติ
วิชาวิจัยต้องมีชั่วโมงปฏิบัติที่นักศึกษาต้องไปเก็บข้อมูล วิชาวัดผลและประเมินผลต้องมีชั่วโมงปฏิบัติเพื่อให้

๑๑
สร้างเครื่องมือไปใช้จริงในโรงเรีย น ขอยกตัวอย่างวิชาปรัชญาการศึกษา เกณฑ์มาตรฐานมีสองส่วน คือ
ส่วนที่เป็นความรู้ และส่วนที่เป็นสมรรถนะ ปรัชญาเป็นเรื่องความคิด กาหนดไว้ ๓ ชั่วโมง ชั่วโมงปฏิบัติกาหนดไว้
๑ ชั่วโมง
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัย มีมติ เห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างกลุ่มวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๕๘
ตามเสนอ โดยให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยถอดเทปข้อเสนอแนะของรองศาสตราจารย์สุทิน สนองผัน
และมอบอธิการบดี ประธานสภาวิชาการ นาไปพิจารณาทบทวนในสภาวิชาการ
๔.๑.๔ พิจารณาการนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๘ และโครงสร้างกลุ่มวิชาชีพครู
พ.ศ. ๒๕๕๘ ไปใช้ กับหลักสูตรครุ ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (๕ ปี) หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ และหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดี ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่
สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (๕ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ และหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘ ไปแล้วนั้น ปรากฏว่า
หลักสูตรดังกล่าวใช้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๗ และโครงสร้างกลุ่มวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๕๗
ดังนั้น จึงขอให้พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ทั้ง ๓ หลักสูตร ใช้หมวดวิชาการศึกษา
ทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๘ และโครงสร้างกลุ่มวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ
ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว จึงขอนาเสนอสภามหาวิท ยาลัย
เพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ.๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ ดังนี้
๑) ให้นาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๘ ไปใช้กับหลักสูตร ดังนี้
(๑) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (๕ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗
(๒) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗
(๓) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๘
๒) ให้นาโครงสร้างกลุ่มวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๕๘ ไปใช้กับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน (๕ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามเสนอ

๑๒
๔.๑.๕ พิ จ ารณา ร่ า ง หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘
อาจารย์ ดร.พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติใน
การประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ “มอบให้อธิการบดี สภาวิชาการ และ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษารับข้อคิดเห็นและเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแก้ไข
ร่าง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริห ารการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ และเมื่อมีการ
น าเสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ต่ อ ไปให้ น าข้ อ คิ ด เห็ น และเสนอแนะมาชี้ แ จงด้ ว ย โดยกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยมีข้อคิดเห็นและเสนอแนะ ดังนี้
๑) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควรเป็นผู้ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
๒) จานวนนักศึกษาแรกรับควรเปิดรับเพิม่ เนื่องจากจะมีการ Drop Out ในภายหลัง
๓) เนื่องจากแผนการเรียนให้ความสาคัญกับการทาวิทยานิพนธ์ (๓๖ นก.) ดังนั้นควรมี
การกาหนดว่า วิทยานิพนธ์ ๑ วิทยานิพนธ์ ๒ และ วิทยานิพนธ์ ๓ ต้องการผลงานหรือผ่านขั้นตอนใดให้ชัดเจน
๔) อาจารย์ประจาที่เป็นผู้สอนควรใช้อาจารย์ประจามหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพให้ครบ
๕) ในวิชาภาษาอังกฤษชั้นสูงเพื่อผู้บริหาร ๒ ควรเพิ่มหัวข้อการศึกษางานวิจัยจาก
ต่างประเทศ เช่น จาก Proquest Dissertation Abstracts Online
๖) ควรมีระบบติดตามและดูแลนักศึกษาให้สาเร็จการศึกษา
๗) เนื่องจากผู้มาเรียน คือ ผู้บริหารการศึกษา ควรต้องดูแลเรื่องคุณภาพ
๘) มีการเปิดหลักสูตรนี้หลายแห่งในภูมิภาค จึงอาจมีจานวนผู้มาสมัครเรียนไม่ได้ตามแผน
และเมื่อเรียนไปแล้วจานวนก็จะลดลงไป แต่เมื่อสิ่งสาคัญ คือ เรื่องคุณภาพ สาขาอาจต้องมีความชัดเจนว่าจะ
เปิดรับจานวนมาก โดยให้กระบวนการสาเร็จการศึกษาเข้มข้น หรือจะเปิดรับเฉพาะผู้ที่มีคุณภาพเข้ามา
๙) ควรประชาสัมพันธ์ให้บุคคลต่างสาขาสนใจมาศึกษา โดยได้ใบประกอบวิชาชีพ
๑๐) การเน้ น ภาษาอั ง กฤษเป็ น จุ ด เด่ น ของหลั ก สู ต ร เนื่ อ งจากคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้อนุมัติให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุ คคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงผู้บริหาร โดยเพิ่มการสอบความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน แต่จะทาอย่างไรให้เป็นจริงตรงตามความต้องการของตลาดและความต้องการของ ก.ค.ศ.
๑๑) ควรเน้นให้ผู้ที่เรียนการบริหารการศึกษาต้องรู้และให้ความสาคัญเรื่องการปลูกฝังวินัย
จริยธรรม คุณธรรม และความรับผิดชอบให้กับเยาวชนของไทย
๑๒) ควรมีการศึกษาวิจัยความพร้อมในการจัดการศึกษาของสาขา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความต้องการของคนที่จะมาเรียน ซึ่งมี ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มศิษย์เก่าที่จบปริญญาโทบริหารการศึกษา และกลุ่ม
ผู้ไม่ได้จบสาขาบริหารการศึกษา ว่ามีวัตถุประสงค์หรือความคาดหวังอย่างไร

๑๓

๑๓) ควรสร้างความชัดเจนว่า ถ้าสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยฯ แล้ว
สังคมจะได้อะไร หรือตอบสนองสังคมอย่างไร และถ้าเป็นผู้บริหารสถานศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ถ้ามาเรียนต่อแล้วจะได้อะไร
๑๔) ควรศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขของการเปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวของที่อื่น และ
นามาเป็นแนวทางในการนาเสนอหลักสูตรของมหาวิทยาลัย”
สาขาวิ ช าบริ ห ารการศึ ก ษาได้ ด าเนิ น การแก้ ไ ขตามข้ อ คิ ด เห็ น และเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย และนาเสนอสภาวิชาการ โดยได้รับความเห็นชอบแล้วในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงขอนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมแยกเล่ม)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะว่า อาจารย์ประจาหลักสูตรยังมีศักยภาพไม่
เพียงพอ พร้อมทั้งยังมีบุคคลภายนอกที่นามาเป็นศักยภาพของหลักสูตร
ประธาน สรุปว่า ศักยภาพอาจารย์ประจาหลักสูตรควรเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการบ้าง
หากยังไม่พร้อมก็ไม่สมควรเปิดสอน ควรนาไปปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยก่อน
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติไม่เห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘
๔.๒ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วงจากคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ
ของสภามหาวิทยาลัย
๔.๒.๑ พิจารณา ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยทุนการศึกษาอัญมณี
ศรีจอมบึง พ.ศ. ....
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข ชี้แจงรายละเอียดว่าเห็น สมควรมีการส่งเสริมนักเรียนที่
เรียนดี และนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้มีโอกาสเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยได้รับการยกเว้ น
ค่าลงทะเบี ยนเรี ยนในแต่ละภาคการศึกษาตลอดหลั กสู ตรของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงจัดทา ร่าง
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย ทุนการศึกษาอัญมณีศรีจอมบึง พ.ศ. .... โดยผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.
๒๕๕๘ และผ่านการพิจาณาของคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสภามหาวิทยาลัย
เมื่อการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

๑๔
กรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ ดังนี้
๑) การกาหนดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม รวม ๕ ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ เป็น
ผลการเรียนที่ค่อนข้างสูง จะทาให้มีผู้สนใจมาเรียนร้อย อาจแก้ไขโดยการกาหนดเป็นโควตาจานวนผู้รับ
ทุนการศึกษาตามพื้นที่การศึกษา
๒) คณะกรรมการกาหนดคุณสมบัติของผู้ รับทุนการศึกษา ควรระบุเกณฑ์การ
พิจารณาความสามารถพิเศษให้ชัดเจน
๓) มหาวิทยาลั ยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึงมีจุดเน้นสาขาครุศาสตรบัณฑิต ควรให้
ทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษาสาขาดังกล่าวจานวนมาก
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ว่าด้วย ทุนการศึกษาอัญมณีศรีจอมบึง พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้แก้ไข ดังนี้
๑) ข้อ ๗ (๒) ตัดข้อความ “และเป็นผู้มีความประพฤติดี ” ออก
๒) ข้อ ๗ วรรคสุดท้าย ข้อความ “นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง
จะไม่ได้ทุนการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไป” แก้ไขเป็น “นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง
จะไม่ได้ทุนการศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาต่อไปจนสาเร็จการศึกษา”
วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากอธิการบดี
๕.๑.๑ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจาสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ผู้อานวยการส านักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีคาสั่งที่ ๐๘/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจาสานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นั้น และกรรมการประจาสานักมีวาระ
การดารงตาแหน่งคราวละสองปี ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าวครบวาระการดารงตาแหน่งแล้วเมื่อวันที่ ๙
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อให้ การดาเนินงานของส านักส่ งเสริ มวิช าการและงานทะเบียนเป็นไปอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จึ ง น าเสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณา (รายละเอี ย ดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ไปปรับโครงสร้างของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ให้ชัดเจน และพิจารณาองค์ประกอบคณะกรรมการประจาสานักให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยคณะกรรมการประจาส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

๑๕

๕.๑.๒ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
ประธาน ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่ สภามหาวิทยาลัยได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
กาหนดระดับ ตาแหน่ งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในมหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึงให้ ดารง
ตาแหน่งสูงขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้วนั้น
การนี้ มหาวิทยาลั ยฯ ได้ดาเนินการให้ ได้มาซึ่งคณะกรรมการตามองค์ประกอบที่
กาหนดไว้ในข้อ ๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนด
ระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อ
แต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น (รายละเอียดเอกสารตามประกอบการประชุม)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อสังเกต ดังนี้
๑) ผู้ ป ระเมิ น บุ ค คลให้ ด ารงต าแหน่ ง ที่ สู ง ขึ้ น ควรเป็ น ผู้ ที่ มี ต าแหน่ ง เที ย บเท่ า
ผู้อานวยการกอง หรือไม่
ประธาน ชี้แจงรายละเอียดว่า ตาแหน่งรองอธิการบดี เทียบเท่าผู้ ที่มีตาแหน่ง
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี และกรรมการบุคคลอื่นสามารถเป็นผู้ประเมินได้
๒) อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่ น รองอธิการบดี ยังไม่ได้ดารงตาแหน่ งทางวิชาการ
ไม่ สมควรด ารงตาแหน่ งประธานกรรมการ เห็ นควรหาบุ คคลที่มี ตาแหน่ งทางวิชาการเป็นประธานกรรมการ
จึงขอให้แก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการใหม่
รองศาสตราจารย์สุทิน สนองผัน ขอให้บันทึกว่า ไม่เห็นด้วยกับการแต่งตั้งบุคคลที่เสนอ
เป็นคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นในครั้งนี้
มติที่ประชุม
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๓) และ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๔ แห่ งข้อบังคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง ว่าด้ว ย
หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารง
ตาแหน่งสูงขึ้น ดังนี้
๑. อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น
รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย
ประธานกรรมการ
๒. นายวิชิต สุวรรณรัตน์
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.บ.ม.
กรรมการ
๓. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สุนิสา โพธิ์พรม ผู้แทนกรรมการจากคณบดี
กรรมการ

๑๖
๔. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์วิจารณ์ สงกรานต์ ผู้แทนกรรมการจากผู้อานวยการสานัก/สถาบัน กรรมการ
๕. นายพูนชัย คทาวัชรกุล
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
กรรมการและ
เลขานุการ
๖. นายสวงค์ พ่อค้า
ผู้ดูแลงานด้านบริหารงานบุคคล
ผู้ชว่ ยเลขานุการ
๕.๑.๓ พิ จ ารณารั บ รองข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารเงิ น เพื่ อ ป้ อ งกั น ความเสี่ ย งของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ประธาน ชี้แจงรายละเอียดว่า สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ มี ห นั ง สื อ ที่
ศธ ๐๕๑๑/ว ๘๐ เรื่ อ ง ขอความ อนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้มหาวิทยาลัยให้ข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่
๑) สาเนารายงานการเงินประจาปี พร้อมหมายเหตุประกอบงบปการเงินฉบับล่าสุด
๒) สาเนาคาสั่งแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน
๓) สาเนาคาสั่งแต่งตั้งผู้มีอานาจอนุมัติสั่งจ่ายเงิน
๔) สาเนาคาสั่งแต่งตั้งผู้มีอานาจลงนามในเช็คและเงื่อนไขการลงนาม
๕) จานวนบัญชีธนาคารทุกแห่งทั้งหมดที่เปิดในนามมหาวิทยาลัย
และกรอกแบบสอบถามพร้อมทั้งลงนามรับรอง โดยสภามหาวิทยาลัยภายใน ๓๐ วัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีชี้แจงรายละเอียดว่า มหาวิทยาลัย
ได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ วันครบกาหนด การให้ข้อมูลเป็นวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๕๘ เนื่องจากมหาวิทยาลัยต้องนาเรื่องดังกล่าวเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรอง
จึงได้จัดทาหนังสือขอเลื่อนกาหนดการให้ข้อมูลไปยังสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามหนังสือที่
ศธ ๐๕๕๖/๔๐๘ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
การบริ หารเงินของมหาวิทยาลั ยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ นางสาวนันท์นภัส มีถาวร
หัวหน้าตรวจสอบภายใน ชี้แจงรายละเอียด (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
อาจารย์สุพัตรา จันทร์ศิริโพธา ให้ ข้อสังเกตว่า ข้อมูลแนบในการตอบแบบสอบถาม
ไม่ได้ ให้ กรรมการสภามหาวิทยาลั ย พิจ ารณา จึงขอให้ บันทึกว่า ไม่รับรองข้อ มูล เกี่ยวกับการบริห ารเงิ น
เพื่อป้องกันความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
อธิการบดีให้ข้อมูลว่า สัปดาห์ที่ผ่านมาสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้เชิญ
อธิการบดีมหาวิทยาลัย ราชภัฏ ทั้ง ๔๐ แห่ง ไปร่วมกันหารือเรื่องดังกล่าว ซึ่งมี แนวปฏิบัติในการดาเนินการ
โดยมหาวิทยาลัยจะดูแลอย่างรัดกุม ไม่ทาให้มหาวิทยาลัยมีความเสียงเรื่องการเงิน

๑๗
ประธาน สรุปว่า อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทาหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยได้
มอบและสังการให้อธิการบดีเป็ นผู้ตรวจสอบและรายงานตามข้อเท็จจริง โดยอธิการบดีเป็นผู้รับรองข้อมูล
ทั้งหมด หากเกิดความผิดพลาดสภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาความบกพร่องของอธิการบดีตามมาตรา ๓๐
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ต่อไป
มติที่ประชุม
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๗) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ รับรองข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารเงินเพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงที่มหาวิทยาลัยเสนอ
๕.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมูบ่ ้านจอมบึง
๕.๒.๑ พิจารณาการขอขยายระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของ อาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด
นายธนกฤต พงษ์ ป ระวัติ นิติ ก ร ชี้ แจงรายละเอี ยดว่ า ตามที่ อาจารย์ ดร. ถาวร
เส้งเอียด ได้มีหนังสือร้องทุกข์ต่อประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ ตามหนังสือร้องทุกข์ ฉบับลงวันที่
๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อมาคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ ชุดเก่าที่หมดวาระลงได้ขอให้
สภาพิจารณาตีความว่าอานาจการพิจารณาเรื่องดังกล่าวเป็นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ฯ ชุดเก่าที่หมดวาระลงไปหรือ ไม่ เนื่องจากยังไม่มีคณะกรรมการอุทธรณ์ชุดใหม่ทาหน้าที่ ต่อมาใน
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยได้มีมติ
ให้อานาจหน้าที่พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวเป็นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ ชุดเก่า
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ ชุดเก่าได้ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าว ในการ
ประชุมครั้ งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งยังไม่สามารถมีมติในเรื่องดังกล่ าวได้
เนื่องจากต้องหาเอกสารหลักฐานมาประกอบการพิจารณา และยังอยู่ระหว่างการพิจารณาว่า จะมีมติรับเรื่อง
ร้องทุกข์ดังกล่าวไว้พิจารณาหรือไม่ คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ จึงขอขยายระยะเวลาพิจารณาเรื่อง
ร้องทุกข์ดังกล่าวออกไปอีก ๓๐ นับแต่วันครบกาหนด จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัย มีมติอนุญาตให้ขยายระยะเวลาพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวออกไป
อีก ๓๐ นับแต่วันครบกาหนด

๑๘
วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ตรงกับวันศุกร์ที่
๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เนื่องจากระเบียบวาระการประชุมที่เหลือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี ซึ่งทาหน้าที่ประธานที่
ประชุมเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงออกจากห้องประชุม และที่ประชุม ได้เลือก ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์
เป็นประธานที่ประชุม โดยมีประเด็นการพิจารณา ดังนี้
วาระที่ ๕.๑.๔ พิจารณามอบอานาจการดาเนินคดีปกครองหมายเลขคดีดาที่ บ.๒๖๐/๒๕๕๗ ณ ศาลปกครองกลาง
นายธนกฤต พงษ์ประวัติ นิติกร ชี้แจงรายละเอียดว่า ผู้ฟ้องคดี นายจรัส วีสุวรรณ อาชีพ
ข้าราชการบานาญ ผู้เคยได้รับการเสนอชื่อ เป็นผู้สมควรดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย โดยผู้ฟ้องคดีได้ยื่น
ฟ้องสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นผู้ถูกฟ้องคดี เป็นคดีหมายเลขคดีดาที่ บ.๒๖๐/๒๕๕๗ ณ
ศาลปกครองกลาง ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลปกครองกลางพิพากษาเพิกถอนมติของสภามหาวิทยาลัยในการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ กรณีมีมติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สนิท ชุนดี ดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้มีการสรรหาใหม่ให้ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น เพื่อให้
การดาเนินการในคดีปกครองเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดความคล่องตัวในการประสานคดี จึงเสนอสภา
มหาวิทยาลั ยพิจารณามอบอานาจให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดดาเนินคดีปกครองแทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติมอบอานาจให้ อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น เป็นผู้ดาเนินคดี
ปกครองแทนสภามหาวิทยาลัยในคดีหมายเลขคดีดา ที่ บ.๒๖๐/๒๕๕๗ ณ ศาลปกครองกลาง
๖.๑ อาจารย์ ดร.สุดจิต หมั่นตะคุ ขอสอบถามเรื่องหนังสือที่จะส่งรายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
ไปยังสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอให้ฝ่ายเลขานุ การจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
ประธาน สรุปว่า ให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจัดส่งรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยให้
อาจารย์ ดร.สุดจิต หมั่นตะคุ และอาจารย์สุพัตรา จันทร์ศิริโพธา
เลิกประชุม เวลา ๑๗.๑๗ น.
นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข

ผู้จดบันทึกการประชุม
ผู้พิมพ์
ผู้ตรวจทาน

