๑
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
วันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม 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. นายกาพล วันทา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. นายเรืองชัย เนตรปฐมพร
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์
กรรมการจากผู้บริหาร
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ กรรมการจากผู้บริหาร
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาพร โพคัยสวรรค์
กรรมการจากผู้บริหาร
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม
กรรมการจากผู้บริหาร
๑๓. อาจารย์ ดร.สุดจิต หมั่นตะคุ
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
๑๔. อาจารย์สุพัตรา จันทร์ศิริโพธา
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
๑๕. อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข
รองอธิการบดี
๑๖. นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๑๗. นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๑๘. นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์
นิติกร
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
๑. อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ลิขิตยิ่งวรา
๓. อาจารย์ ดร.เกศินี โสขุมา
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจา ลิขิตยิ่งวรา
๕. อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง
๖. อาจารย์รวย ตั้งมุททาภัทรกุล

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

รองอธิการบดี
คณบดีคณะครุศาสตร์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้อานวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

๒
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักตวรรณ ศิริถาพร
๙. อาจารย์ณิภารัตน์ บุญกุล
๑๐. อาจารย์สาราญ สุขแสวง

อาจารย์ประจาคณะครุศาสตร์
อาจารย์ประจาคณะครุศาสตร์
อาจารย์วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
อาจารย์วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากอธิการบดี
๑) เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙-๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา
การตลาด และสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ได้เข้าร่วมประกวดมารยาทไทย และการแข่งขัน
ทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จากการประกวดมารยาทไทย
และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จากการเขียนแผนธุรกิจ
๒) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
และคอมพิ ว เตอร์ ก ารศึ ก ษา คณะครุ ศ าสตร์ ได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ และรองชนะเลิ ศ อั น ดั บ ๒ กิ จ กรรม
การทาอาหาร “ครั วคนค่าย” งาน ๑๐ ปี สิงห์สร้างค่าย ค่ายสร้างคนรวมพลคนรุ่นใหม่หั วใจจิตอาสา ณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
๓) เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ ๕ มี น าคม พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง
ส่ ง นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช ามวยไทยศึ ก ษา เข้ า ร่ ว มแข่ ง ขั น รายการ “ศึ ก สมหมาย” ณ สนามมวยราชด าเนิ น
กรุงเทพมหานคร ผลการแข่งขันคู่เอก นายอภิลักษณ์ ไผ่ล้อม หรือ ยอดขุนศึก มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง ชนะเพชรบ้านแขก ส.สมหมาย
๔) เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ส่งนักศึกษา
สาขาวิ ช ามวยไทยศึ ก ษา เข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น มวยไทย ณ เวที ม วยไทย ช่ อ ง ๗ สี กรุ ง เทพมหานคร
ผลการแข่งขัน กวางเงิน และเด่นสยาม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ชนะทั้ง ๒ คน
๕) เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ วงราโทน “วงบัวจอมบึง” มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ได้รับรางวัลอันดับ ๔ (รางวัลชมเชย) จากการประกวดวงราโทนในงานประกวดดนตรีและ
การแสดงพื้นบ้าน ประเภทราวงมาตรฐานและวงราโทนภาคกลาง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ มีว งราโทนที่เข้าร่ว ม
ประกวดจากทั่วประเทศ จานวน ๙ วง จัดโดยสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้างสรรพสินค้า
โรบิน สัน จัง หวัด สุพ รรณบุร ี โดยมีน ัก ศึก ษาสาขาวิช าวิท ยาศาสตร์ทั ่ว ไป สาขาวิช าดนตรีศ ึก ษา
เข้ า ร่ ว มประกวด และมี อ าจารย์ จิ น ตนา กล้ า ยประยงค์ อาจารย์ ป ระจ าสาขาวิ ช าดนตรี ศึ ก ษา
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ เป็ น ผู้ ค วบคุ ม วงและเป็ น ผู้ แ ต่ ง ค าร้ อ ง – ท านอง เพลงร าโทน
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ใช้ในการประกวดครั้งนี้

๓
๖) ที่ประชุมอธิการบดีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมติให้มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ ทั้ ง ๔๐ แห่ ง ทู ล เกล้ า ฯ ถวายปริ ญ ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา
แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพรรษา ครบ ๖๐ พรรษา
โดยให้แต่ละแห่งไปดาเนินการตามข้อบังคับ และเสนอเรื่องไปพร้อม ๆ กัน
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ เป็นประธานคณะกรรมการจัดเตรียมข้อมูล
เผยแพร่พระเกียรติคุณในการขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๗) รั ฐ มนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการเชิ ญอธิการบดี ทั้ง ๔๐ แห่ งพบหารือ ในวันที่ ๒๐
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อมอบนโยบายตามที่นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายและ
พัฒนาการศึกษา หรือซุปเปอร์บอร์ดการศึกษา ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏดาเนินการ
(๑) ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเสริมการสอนด้านเทคโนโลยีทางช่าง
(๒) ให้นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ
(๓) รูปแบบการพัฒนาครูเชิง Area & Problem Based
(๔) การดูแลพลเมืองในพื้นที่บริการการศึกษา
(๕) การผลิตกาลังคนภาคการผลิตที่สอดคล้องกับการเปิดเสรีวิชาชีพเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๘) การสอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘
(๑) ผู้สมัครสอบ จานวน ๒,๒๕๑ คน
(๒) ผู้สอบผ่านการคัดเลือก จานวน ๑,๒๕๔ คน
- ครุศาสตร์บัณฑิต จานวน ๖๑๗ คน
- สาขาอื่น จานวน ๖๓๗ คน
(๓) กาหนดการรายงานตัว
- ตัวจริง วันที่ ๑ – ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
- ตัวสารอง วันที่ ๗ – ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
- ผู้ไม่มีรายชื่อประกาศผลสอบ รายงานตัวและเลือกสาขาวิ ช าใหม่ วันที่ ๑๑ – ๑๒
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
๙) โครงการ Elite Study in Taiwan เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศไต้หวันและประเทศไทย
ให้ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกกับ อาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัยของไทย จานวน
ทั้งสิ้น ๖๐๐ ทุน ภายใต้ชื่อ Elite ๖๐๐ Scholarship Program โดยผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนนการทดสอบ
ภาษาอังกฤษ IELTS ๕.๕ หรือ TOEFL ๕๐๐ ขึ้นไป สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.esit.org.tw
โดยโครงการมองว่าเมื่อมีมหาวิทยาลัยส่งอาจารย์ไปศึกษาต่ออาจจะนาไปสู่การทา MOU ขยายความร่วมมือ
ในอนาคต

๔
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๒ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากเลขานุการ
๑) ตามที่ส ภามหาวิทยาลัย มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ม ีก ารอนุม ัต ิป ริญ ญาครุศ าสตรบัณ ฑิต โดยการเวีย นหนัง สือ ให้ก รรมการสภา
มหาวิท ยาลัย พิจ ารณา นั ้น มหาวิท ยาลัย ได้ดาเนิน การเวีย นหนัง สือ ให้ก รรมการสภามหาวิท ยาลัย
พิจารณาอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต จานวน ๓๗๘ คน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม
อาศัย อ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่ง พระราชบัญ ญัติ
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิท ยาลัย มีม ติอ นุมัติป ริญ ญาแก่ผู้สาเร็จ การศึก ษาระดับ
ปริญญาตรี จานวน ๓๗๘ คน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
๒) ขอเพิ ่ม เรื ่อ งเสนอเพื ่อ พิจ ารณาจากคณะกรรมการอุท ธร ณ์แ ละร้อ งทุก ข์ป ระจ า
มหาวิทยาลัย ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑ เรื่องพิจารณาขยายระยะเวลาการพิจารณาร้องทุกข์
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๓ เรื่องแจ้งให้ทราบจากจากกรรมการ
นายเรืองชัย เนตรปฐมพร ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แจ้งให้ทราบว่า
มูลนิธิส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ในการประชุมครั้งที่
๑/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติมอบเงินดอกผลของมูลนิธิส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา จานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ให้กับคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประธานขอให้ ที่ ป ระชุ ม ตรวจสอบรายงานการประชุ ม สภามหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้า นจอมบึ ง
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีการแก้ไข ดังนี้

๕
๑) หน้ า ๑๑ ข้ อ ๕) ข้ อความ “มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏสุ ริทร์ ” แก้ ไขเป็น “มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
สุรินทร์”
๒) หน้า ๑๘ ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๓ มติที่ประชุมข้อความ “และมอบอธิการบดี ประธานสภา
วิชาการ นาไปพิจารณาทบทวนในสภาวิชาการ” แก้ไขเป็น “และมอบอธิการบดีในฐานะประธานสภาวิชาการ
นาเสนอให้สภาวิชาการพิจารณา หลังจากที่โครงสร้างกลุ่มวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ใช้ไประยะหนึ่งแล้ว”
๓) หน้ า ๒๓ ระเบี ย บวาระที่ ๕.๑.๓ วรรคสี่ ข้ อ ความ “อาจารย์ สุ พั ต รา จั น ทร์ ศิ ริ โ พธา
ให้ข้อสังเกตว่า ข้อมูลในการตอบแบบสอบถามไม่ได้ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณา จึงขอให้บันทึกว่า
ไม่รับรองข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง” แก้ไขเป็น
“อาจารย์สุพัตรา จันทร์ศิริโพธา ได้ให้ข้อสังเกตว่าในการพิจารณาไม่มีเอกสารแนบตามที่วงเล็บ
ไว้มาให้พิจารณาซึ่งเป็นเรื่องสาคัญ จึงขอให้บันทึกว่า ไม่รับรองข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารการเงินเพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง”
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ รายงานการติดตามการดาเนินการของโครงการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ณฐพรภั ทร์ อิ นทร์ ศิ ริ พงษ์ รองอธิ การบดี รายงานว่ า มหาวิ ทยาลั ย
โดยคณะกรรมการจัดหารายได้และผลประโยชน์ฯ ได้จัดประชุม ครั้งที่ ๓ (๑๑)/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อพิจารณาผลการดาเนินงานของโครงการจัดหารายได้ และได้จัดทาสรุปผลการดาเนินงาน ดังนี้
รายการ

ผลการดาเนินงาน

๑. คณะกรรมการจัดหารายได้และผลประโยชน์

๑. โครงการผลิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีพืชปลอดภัยจากสารพิษ
๑.๑ เห็นชอบรายงานทรัพย์สินของโครงการผลิตและถ่ายทอด
เทคโนโลยีพืชปลอดภัยจากสารพิษที่จะส่งมอบให้คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑) ควรมีการตรวจสอบสภาพและความมีอยู่จริงของรายการ
ทรั พย์ สิ นดั งกล่ าว รวมถึ งสภาพของอาคารส านั กงานที่ ใช้ ในการ
ด าเนิ นงานโครงการผลิ ตและถ่ ายทอดเทคโนโลยี พื ชปลอดภั ยจาก
สารพิษ โดยให้เจ้าหน้าที่ของโครงการฯ เป็นผู้สารวจและจัดทารายงาน
และให้เจ้าหน้าที่ของฝ่ายทรัพย์สิ นและจัดหารายได้ สอบทานความ
ถูกต้อง และความครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว
ผลการดาเนินงาน

รายการ

๖
๒) การส่ งมอบโครงการผลิ ตและถ่ายทอดเทคโนโลยีพื ช
ปลอดภัยจากสารพิษให้กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควรจัดทา
เป็นลายลักษณ์อักษร
๒. โครงการร้านสวัสดิการ (วัสดุเครื่องเขียน)
๒.๑ เห็นชอบให้บริหารจัดการสินทรัพย์คงเหลือที่เป็นครุภัณฑ์
ของโครงการร้ านสวั ส ดิ การ (วั ส ดุ เครื่ องเขี ยน) ด้ ว ยวิ ธี การขาย
ทอดตลาด หรือ วิธีการตกลงราคา ทั้งนี้ให้ใช้แนวทางการดาเนินการ
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
๒.๒ เห็ นชอบให้ เจ้ าหน้ าที่ของโครงการร้านสวัสดิ การ (วัสดุ
เครื่ องเขี ยน) ที่ ก าลั งปฏิ บั ติ หน้ าที่ อยู่ ในปั จจุ บั น จ านวน ๑ ท่ าน
ปฏิบัติงานในโครงการฯ ต่ออีก ๑ เดือน คือ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เพื่อจัดทาข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ และ
เมื่อพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวแล้ว หากเจ้าหน้าที่ของโครงการฯ มีความ
ประสงค์จะปฏิบัติงานต่อในส่วนงานอื่นๆ ของมหาวิทยาลั ย ให้ทา
หนั ง สื อ ถึ งมหาวิ ท ยาลั ยพร้ อมแนบเอกสารวุ ฒิ การศึ ก ษา และ
ประสบการณ์ในการทางาน เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา
๒.โครงการบริการสถานที่และครุภัณฑ์
เมื่ อ วั น ที่ ๙ มี น าคม พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิ ท ยาลั ย ได้ อนุ ญาตให้
ผู้ประกอบการที่ประมูลพื้นที่ที่เคยเป็นที่ตั้งของโครงการร้านสวัสดิการ
(วัสดุเครื่องเขียน) ได้ เข้าตรวจสอบสภาพพื้นที่ พร้อมทั้งอนุญาต
ให้ผู้ประกอบการได้ศึกษารายละเอียดของสัญญาการเช่าพื้นที่ก่อน
ตกลงทาสัญญา ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และเมื่อวันที่
๑๒ มี นาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิ ทยาลั ย และผู้ ประกอบการที่
ประมูลได้ ได้ลงนามในสั ญญาให้ เช่าพื้นที่เพื่อจาหน่ ายวัสดุ และ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน
๓. โครงการสระว่ายน้าราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
อยู่ระหว่างดาเนินโครงการ
๔. โครงการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจจอมพล
อยู่ระหว่างดาเนินโครงการ
๕. โครงการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ๑. อยู่ระหว่างการดาเนินการตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วน
หมู่บ้านจอมบึง (ศูนย์โรบินสัน)
ของข้อมูลรายได้ค้างรับ และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการ
คานวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ปรากฏอยู่ในงบแสดงฐานะทาง
การเงิน (งบดุล) ของโครงการฯ

๗
รายการ

ผลการดาเนินงาน
๒. อยู่ ร ะหว่ า งการด าเนิ น การติ ด ตั้ ง มิ เ ตอร์ ไ ฟฟ้ า ที่ อ าคารข้ า ง
ศู นย์ การค้ าโรบิ นสั นที่ เคยเป็ นที่ ตั้ งของโครงการศู นย์ การศึ กษา
มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏหมู่ บ้ านจอมบึ ง ซึ่ งมหาวิ ทยาลั ยได้ ดั ดแปลง
อาคารให้เป็นห้องพักสาหรับอาจารย์ที่สอนประจา ณ ศูนย์การเรียนรู้
ในเมือง ราชบุรี

อาจารย์สุพัตรา จันทร์ศิริโพธา ให้ข้อสังเกต ดังนี้
๑) รายการที่ ๑ ผลการดาเนินงาน ข้อ ๑) ข้อความ “ควรมีการตรวจสอบสภาพ และความมีอยู่จริง
ของรายการทรัพย์สินดังกล่าว” แสดงว่าจะตรวจหรือไม่ตรวจก็ได้ ใช่หรือไม่
๒) วัสดุเครื่องเขีย นและวัส ดุอุป กรณ์ของโครงการร้านสวัสดิการที่ยังใช้ได้ ซึ่งในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยครั้งที่ผ่านมาได้เสนอแนะให้นามาจาหน่ายในราคาถูก และทราบว่า มหาวิทยาลัยนาวัสดุดังกล่าว
ไปไว้ที่อาคาร ๘ เห็นควรนามาใช้ประโยชน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ ให้ข้อมูลว่า ได้ดาเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าวแล้ว
โดยมีการทาบัญชีลดราคาสินค้า แต่ไม่ค่อยมีผู้สนใจซื้อสินค้า สุดท้ายจึงได้นาสินค้าดังกล่าวไปไว้ที่อาคาร ๘
อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น ให้ข้อมูลว่า มหาวิทยาลัยต้องส่งมอบสถานที่ร้านสวัสดิการให้กับผู้ประมูล
จึงต้องนาสิ่งของภายในร้านสวัสดิการออกไปเก็บไว้ชั่วคราวเพื่อรอการดาเนินการ
นายเรืองชัย เนตรปฐมพร เสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยควรแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินราคา
วัสดุเครื่องเขียนและวัสดุอุปกรณ์ที่ยังใช้ได้ และตกลงให้ผู้ประมูลร้านสวัสดิการรับซื้อวัสดุดังกล่าว
ประธาน สรุปว่า ให้มหาวิทยาลัยแจ้งการจาหน่ายสินค้าลดราคาต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยก่อน
แจ้ ง บุ ค คลภายนอก โดยมี ร ะยะเวลาที่ เ หมาะสมแต่ ไ ม่ เ กิ น ๑ เดื อ น หลั ง จากนั้ น ให้ ด าเนิ น การแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการเพื่ อประเมิน ราคาวั ส ดุเครื่ องเขียนและวัส ดุอุปกรณ์ที่ยั งใช้ไ ด้ และตกลงให้ ผู้ ประมูล ร้า น
สวัสดิการรับซื้อวัสดุดังกล่าว
๓.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุ วรรณ สืบเนื่องหน้า ๑๕ เรื่องการเวียนอนุมัติปริญญา
ครุศาสตรบัณฑิตว่า มีนักศึกษาภาษาอังกฤษได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑ จานวนมาก เนื่องจากวิชา
ภาษาอังกฤษเป็ นวิช าทักษะ หากนั กศึกษาไม่เก่งจริง จะเป็นผลเสี ยต่อมหาวิทยาลั ย มหาวิทยาลั ยควร
ตรวจสอบเพื่อความเหมาะสม

๘
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ แจ้งว่า ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
มีการให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งทบทวนเรื่องการให้เกียรตินิยม ซึ่งอธิการบดีได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการเป็นผู้ดูแลการทบทวนเรื่องการให้เกียรตินิยมดังกล่าว และขอให้ข้อมูลว่า นักศึกษาภาษาอังกฤษที่
ได้รั บ เกีย รตินิ ย มอันดับ ๑ จ านวนมากนั้ น คือ นักศึกษาทุนอัญมณีซึ่งเป็นนักศึกษาที่เรียนดี และการให้
เกียรตินิยมของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามข้อ ๒๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ จากข้อสังเกตดังกล่าว มหาวิทยาลัยอาจจะต้องทบทวนเรื่อง
แนวทางการให้เกียรตินิยม และอีกเรื่องหนึ่งคือวิธีการให้เกรดของอาจารย์ผู้สอน
ประธาน มอบอธิการบดี ในฐานะประธานสภาวิชาการพิจารณามาตรฐานการให้เกียรตินิยมว่าต่าไป
หรือไม่ และการให้เกรดของอาจารย์ผู้สอนเฟ้อไปหรือไม่
๓.๓ อาจารย์ ดร.สุ ด จิ ต หมั่ น ตะคุ สื บ เนื่ อ งหน้ า ๒๕ เรื่ อ งการส่ ง หนั ง สื อ ไปยั ง ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่องการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ว่าได้ส่งหนังสือทวงถามไปเมื่อวันที่ ๒๑
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่ไม่ได้รั บหนัง สื อดังกล่าว ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยส่งให้เฉพาะรายงาน
การประชุมสภามหาวิทยาลัยจานวน ๑ ใบ ทุกวันนี้ยังไม่ได้รับสาเนาหนังสือที่ส่งไปยังสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เพื่อการตรวจสอบตามที่ตกลงไว้
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข ชี้แจงว่า รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่จัดส่งให้ คือ เอกสารที่
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ จั ด ส่ ง ให้ ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เนื่ อ งจากส านั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาต้องการรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ประธาน สรุปว่า มหาวิทยาลัยจัดส่งเอกสารให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอย่างไร ก็ให้
ส่งเอกสารดังกล่าวให้อาจารย์ ดร.สุดจิต หมั่นตะคุ และอาจารย์สุพัตรา จันทร์ศิริโพธา เหมือนกัน
๓.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ สืบเนื่องหน้า ๑๔ ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑ ว่าตามที่
รองศาสตราจารย์สุทิน สนองผัน ได้ให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับการอนุมัติปริญญา นั้น ได้ดาเนินการ
เชิญประชุมรองศาสตราจารย์สุทิน สนองผัน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับขั้นตอน
การอนุมัติจบการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งรองศาสตราจารย์สุทิน สนองผัน ได้ลงนามรับหนังสือเชิญประชุม
แต่ไม่ได้มาประชุม โดยหนังสือเชิญประชุมระบุว่า “หากในกรณีที่รองศาสตราจารย์สุทิน สนองผันไม่ประสงค์
จะเข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และไม่มีเหตุอันใดที่ท่านแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรว่า ไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ได้ ให้ถือว่าท่านได้ศึกษาการดาเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยเป็นที่
เข้าใจด้วยตนเองแล้ว ดังนั้น บัณฑิตวิทยาลัยจะได้เรียนแจ้งสภามหาวิทยาลัยให้ทราบต่อไป” (รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
ประธาน สรุปว่า เรื่องลักษณะนี้คราวต่อไปให้สอบถามกันภายในมหาวิทยาลัยก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัย

๙

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วง
๔.๑ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วงจากสภาวิชาการ
๔.๑.๑ พิจารณาอนุมัติปริญญาภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขอแก้ไขเอกสารหน้า ๒๙
โดยเพิ่มนักศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จานวน ๓ คน และขอเปลี่ยนเอกสารหน้า ๓๐ – ๓๑
พร้อมทั้งเพิ่มเอกสารจานวน ๒ หน้า พร้อมทั้งแก้ไขข้อความ “ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ ๒๖ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘” เป็น “ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘” (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม แยกชุด)
อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ชี้แจงรายละเอียดว่า ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา
๒๕๕๗ มีนักศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจานวน ๓ คน ระดับปริญญาโท จานวน ๕ คน และ
ระดับปริญญาตรี จานวน ๒๓ คน ซึ่งคณะกรรมการประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบแล้ว
ว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อ
วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว จึงเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมและเอกสารแยกชุด)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อคิดเห็นและเสนอแนะ ดังนี้
๑) การชาระเงินค่าเล่าเรียนของนักศึกษา ขอให้ฝ่ายการเงินและสานักส่งเสริมวิชาการฯ เพิ่ม
ความรัดกุมในการเชื่อมโยงข้อมูลการชาระเงินของนักศึกษา
๒) ขณะนี้ส านั กส่ งเสริ มวิชาการฯ ให้ อาจารย์ผู้สอน ตรวจสอบวิชาที่สอนและนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียน ซึ่งอาจารย์ผู้สอนไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา
ประธาน มอบอธิการบดีพัฒนาเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างฝ่ายการเงินและสานักส่งเสริม
วิชาการฯ เกี่ยวกับการชาระเงินของนักศึกษา และให้มหาวิทยาลัยวางระบบเรื่องตรวจสอบการลงทะเบียนเรียน
ของนักศึกษา
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จานวน
๓ คน ระดับปริญญาโท จานวน ๕ คน และระดับปริญญาตรี จานวน ๒๓ คน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๐

๔.๑.๒ พิจารณา ร่าง หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา
(หลักสูตร ๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘
อาจารย์สาราญ สุขแสวง ชี้แจงรายละเอียดว่า วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์
แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้พัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามวยไทย
ศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็น ร่าง หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา
(หลักสูตร ๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาสามารถนาคุณวุฒิการศึกษา
ไปสอบบรรจุเข้ารับราชการครูในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับพลศึกษาได้ เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีการเปิดสอบ
บรรจุครูในสาขาวิชามวยไทยศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
เมื่ อวั นที่ ๑๐ กุ มภาพั นธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ ว มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง น าเสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณา
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ ดังนี้
๑) ควรสอบถามสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรณีการเปลี่ยนชื่อหลักสูตรต้อง
ใช้ชื่อเป็นหลักสูตรปรับปรุง หรือหลักสูตรใหม่
๒) ควรตรวจสอบความถูกต้องชื่อหลักสูตรไม่ให้ซ้าซ้อนกัน
๓) ต้องตรวจสอบความถูกต้องชื่อหลักสูตรให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสภาการศึกษา
(กกศ.) กาหนด
๔) ต้องเป็นหลักสูตรที่คุรุสภารับรอง
๕) หากจะให้บัณฑิตครุศาสตร์ไปสอนระดับอาเซียนได้ ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับ AQRF และเป็นหลักสูตรที่สามารถให้บัณฑิตไปทางานระดับอาเซียนได้ ต้องเข้าสู่ระบบการพัฒนากรอบ
คุณวุฒิแห่งชาติ NQF และ กรอบอ้างอิงคุณวุฒิอาเซียน AQRF
๖) มหาวิทยาลัยควรมีอนุกรรมการวิชาการตรวจสอบเกี่ยวกับงานวิชาการก่อนนาเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณา
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๕ แห่ งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติ เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามวยไทยศึกษา
และพลศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ และมอบผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สอบถามสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากรณีการเปลี่ยนชื่อหลักสูตรจะต้อง
เป็นหลักสูตรปรับปรุงหรือหลักสูตรใหม่

๑๑

๔.๑.๓ พิจารณา ร่าง หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร ๕ ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักตวรรณ ศิริถาพร ชี้แจงรายละเอียดว่า สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ดาเนินการปรับปรุง ร่าง หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย (หลักสูตร ๕ ปี) พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) และเกณฑ์
การรับรองปริญญาทางการศึกษาของคุรุสภาที่มีการปรับมาตรฐานวิชาชีพครูใหม่ โดยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาคมที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจาก สภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่
๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว จึงนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมแยกเล่ม)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ ข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยต้องสร้างความพร้อมให้ บัณฑิตมี
ความรู้เรื่องความรู้ทั่วไปเพื่อให้สามารถสอบบรรจุรับราชการครูได้
ประธาน มอบคณบดีค ณะครุ ศาสตร์ เตรี ยมความพร้อ มการสอบบรรจุ ให้ กับ บัณ ฑิต ของ
มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะด้านความรู้ทั่วไป
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และข้อ ๑๕ แห่ งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิช าการศึกษา
ปฐมวัย (หลักสูตร ๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘
๔.๑.๔ พิ จ ารณาการเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ ประจ าหลั กสู ตรสาธารณสุ ขศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘
อาจารย์ ณิ ภ ารั ต น์ บุ ญ กุ ล ชี้ แ จงรายละเอี ย ดว่ า ตามที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย มี ม ติ
เห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูต รปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ นั้น ในภายหลังพบว่า
อาจารย์ญษมณ ละทัยนิล ได้เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตแล้ว จึงดาเนินการ
ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ญษมณ ละทัยนิล อาจารย์ประจาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นอาจารย์นัฏกร สุขเสริม โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว จึงนาเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา

๑๒

มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรสาธารณสุข ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้
ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล (เดิม)

ชื่อ – นามสกุล (ใหม่)

๑

นางณิภารัตน์ บุญกุล

นางณิภารัตน์ บุญกุล

๒

นางสานนท์ เลาหบุตร

นางสานนท์ เลาหบุตร

๓

นางสาวรุ่งนภา สิงห์สถิต

นางสาวรุ่งนภา สิงห์สถิต

๔

นางสาวน้าฟ้า โคตรแก้ว

นางสาวน้าฟ้า โคตรแก้ว

๕

นางสาวญษมณ ละทัยนิล

นางสาวนัฏกร สุขเสริม

๖

นางรุ่งอรุณ สุทธิพงษ์

นางรุ่งอรุณ สุทธิพงษ์

๔.๑.๕ พิจารณาปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๙
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม ชี้แจงรายละเอียดว่า หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ไม่ได้ดาเนินการรับนักศึกษา และศักยภาพของอาจารย์ประจา
หลักสูตรดังกล่าว ไปเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ แล้วจึงขอปิดหลักสูตร
วิทยาศาสตรบั ณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยได้รั บความเห็ น ชอบจากสภาวิ ช าการ
ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๘ เมื่ อ วั น ที่ ๑๐ มี น าคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว จึ ง น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติ ที่ ป ระชุ ม อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) และ (๗) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ เห็นชอบปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๙
วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากอธิการบดี
๕.๑.๑ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจาสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีคาสั่งที่ ๐๘/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจาสานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นั้น กรรมการประจาสานักมีวาระการ

๑๓

ด ารงต าแหน่ ง คราวละสองปี ซึ่ ง คณะกรรมการชุ ด ดั ง กล่ าวครบวาระการด ารงต าแหน่ ง แล้ ว เมื่ อ วั น ที่ ๙
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานของส านั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย นเป็ น ไป
อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ จึงนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา โดยคณะกรรมการประจาสานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนประกอบด้วย (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
๑) หัวหน้าส่วนราชการ เป็นประธาน
๒) ผู้แทนรองหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งคัดเลือกกันเอง จานวนหนึ่งคน เป็นรองประธาน
๓) ผู้แทนหัวหน้างานหรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่างาน ซึ่งคัดเลือกกันเอง
จานวนสองคน
๔) ผู้แทนจากคณาจารย์ประจา คณาจารย์พิเศษ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย
ที่ปฏิบัติงานประจาในส่วนราชการ ซึ่งคัดเลือกกันเอง จานวนสองคน
๕) ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
คณะกรรมการทั้งหมด โดยให้กรรมการตามข้อ ๔ (๑) (๒) (๓) และ (๔) เป็นผู้เลือก
ให้หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการของส่วนราชการนั้น ๆ เป็นเลขานุการ
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยคณะกรรมการประจาส่วน
ราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัย มีมติแต่งตั้ง
คณะกรรมการประจาสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดังนี้
๑) ผู้อานวยการ
ประธานกรรมการ
๒) อาจารย์ญษมณ
ละทัยนิล
รองผู้อานวยการ
รองประธานกรรมการ
๓) นายภานุ
สุวรรณสิทธิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๔) นางอังคณา
งามกิจไพบูลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๕) นายธันฐภัทร์
เชิงทวี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๖) นางสาวสิริพร
นันยา
ผู้แทนหัวหน้างาน
กรรมการ
๗) นางสุพัตรา
หมายเกื้อ
ผู้แทนหัวหน้างาน
กรรมการ
๘) นายศักดิ์ชัย
ชาวหงษา
ผู้แทนจากเจ้าหน้าที่ กรรมการ
๙) นางวาสนา
อนันโท
ผู้แทนจากเจ้าหน้าที่ กรรมการ
๑๐) นางสาวธาราพร
ไชยศรี
หัวหน้าสานักงาน
ผู้อานวยการ
เลขานุการ
๑๑) นางนันทิกานต์
จักจั่น
นักวิชาการศึกษา
ผู้ช่วยเลขานุการ

๑๔

๕.๑.๒ พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น ตาแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตาแหน่ง
ผู้อานวยการกอง
อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น ประธานคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารง
ตาแหน่งสูงขึ้น ชี้แจงรายละเอียดว่า มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
สูงขึ้น ประเภทผู้บริหาร ระดับตาแหน่งผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่า จานวน ๑ ราย คือ นางสาวปราณี
สุขเกษม ให้ ดารงตาแหน่ งผู้ อานวยการกองนโยบายและแผน ด้ว ยคะแนนประเมิน ๘๘.๖๗ ซึ่งได้รับ
คะแนนประเมิน รวมกัน ไม่ต่ากว่า ร้อ ยละ ๗๐ จากคณะอนุก รรมการประเมิน บุค คลเพื่อ แต่ง ตั้ง ให้ดารง
ตาแหน่งสูงขึ้น ทั้งนี้ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
ในการประชุม ครั้ งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวัน พฤหั ส บดี ที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เรียบร้อ ยแล้ ว จึงเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และ ข้อ ๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ก าหนดระดั บ ต าแหน่ ง และการแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการพลเรื อ นในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง ให้
ดารงตาแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติผลประเมินและเห็นชอบแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตาแหน่ง ผู้อานวยการกอง
จานวน ๑ ราย คือ นางสาวปราณี สุขเกษม ดารงตาแหน่งผู้อานวยการกองนโยบายและแผน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่
๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
๕.๑.๓ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ
อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น ขอเปลี่ยนเอกสารประกอบการพิจารณาเป็นเอกสารเย็บมุม
และชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ คาสั่งเลขที่ ๕/๒๕๕๓
ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ นั้น บัดนี้คณะกรรมการชุดดังกล่าวได้หมดวาระแล้ว ซึ่งตามข้อ บังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้กาหนดองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการจรรยาบรรณไว้ และมหาวิ ท ยาลั ย ด าเนิ น การได้ ม าซึ่ ง กรรมการจรรยาบรรณตาม
องค์ประกอบข้อบังคับดังกล่าว ดังนี้
๑. ผศ.ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ ผู้แทนจากรองอธิการบดี
กรรมการ
๒. ผศ.ดร.จีรพรรณ นิลทองคา ผู้แทนจากคณบดี
กรรมการ
๓. อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ผู้แทนจากผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการสถาบัน กรรมการ
๔. อาจารย์เชาวฤทธิ์ พันธ์ทอง ผู้แทนจากคณาจารย์ประจา
กรรมการ
๕. อาจารย์สมชาติ เกตุพันธุ์
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจา
กรรมการ
๖. อาจารย์สารัช ดีงาม
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจา
กรรมการ

๑๕
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.

อาจารย์ยุทธจักร งามขจิต
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจา
กรรมการ
นางกมลวรรณ แก้วไชยชาติ ผู้แทนจากข้าราชการพลเรือนที่มิใช่คณาจารย์ประจา กรรมการ
นายวันชัย ตาเสน
ผู้แทนบุคลากร ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย กรรมการ
นางรพีพรรณ คทาวัชรกุล
ผู้อานวยการกองกลาง
เลขานุการ
นายธนกฤต พงษ์ประวัติ
ผู้ดูแลงานด้านกฎหมาย
ผู้ช่วยเลขานุการ
เพื่อให้การแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณเป็นไปตามข้อบังคับดังกล่าว จึงเสนอ
สภามหาวิทยาลัย พิจารณาให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเลือกกันเองจานวนสองคนเพื่อเป็น
ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจาเลือกกันเอง
จานวนหนึ่งคนเพื่อเป็นกรรมการ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกชุด)
กรรมการสภามหาวิทยาลั ยให้ ข้อสังเกตว่า มหาวิทยาลัยไม่ควรเสี ยงบประมาณใน
การส่งหนังสือทางไปรษณีย์ โดยอ้างถึงหนังสือมหาวิทยาลัยลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อทวงถาม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจาเรื่องการเลือกผู้แทนเป็นกรรมการจรรยาบรรณ
ประธาน สรุปว่า การเลือกผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยในกรณีต่าง ๆ ครั้งต่อไป ให้นาเสนอที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อดาเนินการเลือก
มติที่ประชุม
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๑๓) และ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ ดังนี้
๑. นายประพันธ์ มนทการติวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. อาจารย์สุพัตรา จันทร์ศิริโพธา ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจา
กรรมการ
๔. ผศ.ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ ผู้แทนจากรองอธิการบดี
กรรมการ
๕. ผศ.ดร.จีรพรรณ นิลทองคา ผู้แทนจากคณบดี
กรรมการ
๖. อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ผู้แทนจากผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการสถาบัน กรรมการ
๗. อาจารย์เชาวฤทธิ์ พันธ์ทอง ผู้แทนจากคณาจารย์ประจา
กรรมการ
๘. อาจารย์สมชาติ เกตุพันธุ์
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจา
กรรมการ
๙. อาจารย์สารัช ดีงาม
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจา
กรรมการ
๑๐. อาจารย์ยุทธจักร งามขจิต
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจา
กรรมการ
๑๑. นางกมลวรรณ แก้วไชยชาติ ผู้แทนจากข้าราชการพลเรือนที่มิใช่คณาจารย์ประจา กรรมการ
๑๒. นายวันชัย ตาเสน
ผู้แทนบุคลากร ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย กรรมการ
๑๓. นางรพีพรรณ คทาวัชรกุล
ผู้อานวยการกองกลาง
เลขานุการ
๑๔. นายธนกฤต พงษ์ประวัติ
ผู้ดูแลงานด้านกฎหมาย
ผู้ช่วยเลขานุการ

๑๖

๕.๑.๔ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร.วินั ย ชุ่มชื่น ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่ส ภามหาวิ ทยาลั ย ได้แต่งตั้ ง
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ก.อ.ม.) คาสั่งเลขที่ ๑๓/๒๕๕๓
ลงวั น ที่ ๗ กั น ยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ และคณะกรรมการชุ ด ดั ง กล่ า วได้ ห มดวาระแล้ ว ซึ่ ง ตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการอุทธรณ์ การร้องทุกข์ และการแก้ไขคาสั่งลงโทษ พ.ศ. ๒๕๕๖
ได้กาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลั ย และมหาวิทยาลั ย
ดาเนินการได้มาซึ่งกรรมการจรรยาบรรณตามองค์ประกอบ (๒) (๓) และ (๔) ของข้อบังคับดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธาน (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๑๓) และ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๗ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการอุทธรณ์
การร้องทุกข์ และการแก้ไขคาสั่งลงโทษ พ.ศ. ๒๕๕๖ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย ดังนี้
๑. ดร.กาพล วันทา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
ประธานกรรมการ
๒. นายสุริยะ ชมศรีเมฆ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัย ด้านการบริหารงานบุคคล
กรรมการ
๓. พันตารวจโท ดร.สิงห์ ปานะชา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
ด้านงานตุลาการ อัยการหรือทนายความ
กรรมการ
๔. ผศ.เสน่ห์ ระหว่างบ้าน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
ด้านบริหารจัดการส่วนราชการ
กรรมการ
๕. นายวิชิต สุวรรณรัตน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
ด้านการบริหารอุดมศึกษา
กรรมการ
๖. อาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด
ดารงตาแหน่งวิชาการที่มิใช่ผู้ดารงตาแหน่ง
บริหาร (ข้าราชการ)
กรรมการ
๗. อาจารย์ประไพร จันทะบัณฑิต
ดารงตาแหน่งวิชาการที่มิใช่ผู้ดารงตาแหน่ง
บริหาร (พนักงานมหาวิทยาลัย)
กรรมการ
๘. นางสาวธาราพร ไชยศรี
ผู้แทนตาแหน่งประเภททั่วไป จากข้าราชการ กรรมการ
๙. นางสาวนันท์นภัส มีถาวร
ผู้แทนดารงตาแหน่งประเภททั่วไปอื่น
กรรมการ

๑๗

๑๐. อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น
๑๑. นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์
๑๒. นายวุฒิกร ไชยพันธ์

รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ

เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๕.๑.๕ พิจารณาการบันทึกเสียงการประชุมสภามหาวิทยาลัยของบุคคลที่ไม่ใช่เลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า เดิมการประชุมสภามหาวิทยาลัย
จะมีกองเลขานุการของสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้บันทึกเสียงเพื่อนาไปใช้ประกอบการจัดทารายงานการประชุม
ไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นนาเครื่องมืออุปกรณ์มาบันทึกเสียงการประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันการนาไป
คัดลอกเสียงเผยแพร่ให้บุคคลอื่น อันก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเกิดความเสียหายกับผู้นาเสนอได้ ในกรณีที่
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกิดความไม่แน่ใจในการรายงานการประชุมและ การสรุปมติที่ประชุม แนวปฏิบัติ
ที่ผ่านมา คือ ให้ทาหนังสือบันทึกข้อความขอฟังการบันทึกเสียงเฉพาะวาระที่สงสัย เสนอให้นายกสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาว่าจะอนุญาตหรือไม่ ในกรณีที่อนุญาตก็จะให้บุคคลที่สงสัยมาฟังเสียงที่บันทึก ณ สานักงานสภา
มหาวิทยาลั ย พร้อมกับ เลขานุ การและผู้ ช่ว ยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย แต่ห้ ามคัดสาเนาเสี ยงออกจาก
สานักงานสภามหาวิทยาลัย จึงนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อสังเกตและเสนอแนะ ดังนี้
๑) หากมีการบันทึกเสียงและนาไปเผยแพร่ จะสามารถสอบสวนได้อย่างไรว่าใครเป็นผู้นาไป
เผยแพร่
๒) การบันทึกเสียงที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นหน้าที่ของเลขานุการ ซึ่งมีกฎหมายและ
ระเบียบต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติตามอยู่แล้ว หากเกิดกรณีการบันทึกเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต สภามหาวิทยาลัย
สามารถดาเนินการทางวินัยหรือทางอาญาได้
๓) สาเหตุ ที่ บั น ทึ ก เสี ย งที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย เนื่ อ งจากรู้ สึ ก ว่ า เลขานุ ก ารสภา
มหาวิทยาลัยสรุปความรายงานประชุม ขาดข้อเท็จจริงหลายข้อ
๔) รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย หากไม่ ถูกต้องกรรมการสภามหาวิทยาลัยสามารถ
ทักท้วงได้ในการรับรองรายงานประชุม
๕) ที่ประชุมควรมีมติให้กองเลขานุการเท่านั้นเป็นผู้บันทึกเสียงที่ประชุมได้ บุคคลอื่นไม่มี
สิทธิ์ในการบันทึกเสียง
๖) หากต้องการบันทึกเสียงที่ประชุม ควรขออนุญาต และต้องไม่นาไปเผยแพร่
๗) การบันทึกรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยบางเรื่องที่ต้องการให้บันทึกรายละเอียด
ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่ต้องการให้บันทึกด้วย เพื่อให้มีร่องรอยความเป็นมา

๑๘

มติที่ประชุม
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๑๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ ให้ผู้ที่ต้องการบันทึกเทปการประชุมสภามหาวิทยาลัยขออนุญาต
โดยจั ดท าเป็ นหนั งสื อ พร้ อมเหตุ ผลเสนอต่ อประธานที่ ประชุ มก่ อนการประชุ มแต่ ละครั้ ง และห้ ามน าเทป
การประชุ มไปเผยแพร่ หากเมื่ ออนุ ญาตให้ มี การบันทึ กเทปประธานจะแจ้ งต่อที่ ประชุ ม ซึ่ง กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ขอให้งดการบันทึกเทปการอภิปรายของตนเองได้
๕.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง
๕.๒.๑ พิจารณาขยายระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
ดร.กาพล วันทา ประธานกรรมการ ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามความข้อ ๒๙ และ
ประกอบกั บ ข้ อ ๑๔ วรรค ๓ แห่ ง ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง ว่ า ด้ ว ยการอุ ท ธรณ์
การร้ อ งทุ ก ข์ และการแก้ ไ ขค าสั่ ง ลงโทษ พ.ศ. ๒๕๕๖ ระบุ “ในการอุ ท ธรณ์ ถ้ า ผู้ อุ ท ธรณ์ ป ระสงค์ จ ะ
แถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นพิ จารณาของ ก.อ.ม.ให้แสดงความประสงค์ไว้ในหนังสืออุทธรณ์ หรือจะทาเป็น
หนังสือต่างหากก็ได้ แต่ต้องยื่นหรือส่งหนังสือกับเลขานุการ ก.อ.ม. เพื่อขอแถลงการณ์ด้วยวาจา ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ยื่นหรือส่งหนังสืออุทธรณ์” และอาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด ได้มีหนังสือร้องทุกข์เสนอต่อ
ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ ตามหนังสือร้องทุกข์ ฉบับลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ประกอบกับวรรคท้าย ข้อ ๓๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการอุทธรณ์ การร้องทุกข์
และการแก้ไขคาสั่งลงโทษ พ.ศ. ๒๕๕๖ กาหนด “ในกรณี ก.อ.ม. มีมติให้รับเรื่องร้องทุกข์ไว้พิจารณาให้
ก.อ.ม.ดาเนินการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์เพื่อมีมติตามข้อ ๓๘ ให้ ก.อ.ม. พิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องทุกข์” ซึ่งเกิดปัญหาว่า กว่าคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์จะได้รับ
เรื่อง ก็ล่วงเลยระยะเวลา เนื่องจากการที่จะรับเรื่องร้องทุกข์ ต้องหาข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องให้
เป็ น ไปตามกฎหมาย จึ งขอขยายระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของอาจารย์ ดร.ถาวร เส้ งเอียด
ออกไปอี ก ๓๐ วั น นั บ แต่ วั น ครบก าหนด (วั น ครบก าหนดเดิ ม คื อ วั น ที่ ๒๗ มี น าคม พ.ศ. ๒๕๕๘)
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกชุด)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ สภามหาวิท ยาลัย มีม ติอ นุญ าตให้ข ยายระยะเวลาพิจ ารณาเรื่อ งร้อ งทุก ข์ดัง กล่า ว
ออกไปอีก ๓๐ วัน นับแต่วันครบกาหนด

๑๙
วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ อาจารย์สุพัตรา จันทร์ศิริโพธา กล่าวถึงเรื่องการเบิกจ่ายเงินไปดูงานต่างประเทศที่สานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินทักท้วง และมหาวิทยาลัยได้มีหนังสือให้บุคคลที่เบิกจ่ายการไปศึกษาดูงานต่างประเทศ
คืนเงินให้มหาวิทยาลัยภายใน ๓๐ วัน ซึ่งได้กาหนดระยะเวลาชัดเจน แต่การเบิกจ่ายเงินของคณาจารย์และ
บุคลากรทีส่ ่งเบิกต่อมหาวิทยาลัยใช้เวลานานมาก เช่น การเบิกค่านิเทศของอาจารย์ และค่าสอน จึงเห็นควร
กาหนดระยะเวลาการเบิกจ่ายให้ชัดเจน
ประธาน มอบอธิการบดีไปพิจารณาดาเนินการ หากกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณมีความล่าช้า
ให้ปรับปรุงและพัฒนาให้รวดเร็วขึ้น
๖.๒ อาจาย์ สุ พั ต รา จั น ทร์ ศิ ริ โ พธา เสนอว่ า การเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย สี เ ขี ย ว ฝ่ า ยบริ ห ารของ
มหาวิทยาลัยควรกากับดูแลไม่ให้มีการเผาขยะและใบไม้ เนื่องจากทาให้เกิดมลพิษ
ประธาน มอบอธิการบดีพิจารณากากับดูแลเรื่องดังกล่าว
๖.๓ อาจารย์สุดจิต หมั่นตะคุ แจ้งว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มีหนังสือจากอาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น เพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่อง
สูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัย และให้ส่งความคิดเห็นเรื่องดังกล่าวกลับ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่ยังไม่ถึง
วั น ที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ มี ก ารด าเนิ น การจั ด ท าสถานที่ สู บ บุ ห รี่ ต้ อ งการให้ อ ธิ ก ารบดี แ ละ
สภามหาวิทยาลัยให้ความสาคัญเรื่องคุ้มครองสิทธิ์ผู้ไม่สูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น ชี้แจงรายละเอียดว่า เรื่องการห้ามสูบบุหรี่ มหาวิทยาลัยจะดาเนินการ
ตามกฎหมายที่กาหนดว่า ห้ามสูบบุหรี่บนอาคาร ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีนักศึกษาสูบบุหรี่ในห้องน้าชาย
จึงได้ติดประกาศให้รางวัลสาหรับผู้แจ้งเบาะแสผู้สูบบุหรี่ในห้องน้า ต่อมาผู้สูบบุหรี่สอบถามว่าแล้วจะให้ไป
สูบบุหรี่ที่ใด จึงได้มีการจัดทาสถานที่สูบบุหรี่แบบชั่วคราวเพื่อรอการตอบแบบสอบถามที่ได้ดาเนินการแจกไป
จานวน ๑,๐๐๐ ชุด
๖.๔ ก าหนดการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง ครั้ ง ที่ ๔/๒๕๕๘ ตรงกั บ
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
เลิกประชุม เวลา ๑๖.๕๐ น.
นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข
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