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๑. นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ
๓. ดร.กาพล วันทา
๔. ดร.คมศร วงษ์รักษา
๕. ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์
๖. นายประพันธ์ มนทการติวงศ์
๗. นายเรืองชัย เนตรปฐมพร

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย
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๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์
กรรมการจากผู้บริหาร
๑๓. อาจารย์ ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก
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๑๖. อาจารย์สมชาติ เกตุพันธ์
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๑. ดร.ชวลิต โพธิ์นคร
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาราญ สุขแสวง
๓. อาจารย์ ดร.อดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า
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คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๒
๕. อาจารย์รุ่งนภา สิงห์สถิต
๖. นางสาวบารมี ชูชัย

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและ
การแพทย์แผนไทย
นักวิชาการศึกษา

ก่อนที่จะเข้าสู่วาระ อธิการบดีแจ้งว่า นายวุฒิ กาล เคางาม นักศึกษาครุศาสตร์บัณ ฑิต สาขาวิช า
ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชน
ต้น แบบด้านดนตรี ไทย ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ ระดั บ ภาค และได้รับ รางวัล ถ้ ว ยพระราชทานจากสมเด็ จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓
ที่ผ่านมา นักศึกษามีความเชี่ยวชาญด้านหมอลา กลอน ดนตรีโปงลาง รางวัลนี้คัดเลือกโดยกระทรวงวัฒนธรรม
ในโอกาสนี้ นั ก ศึ ก ษาจะขอมอบโล่ ร างวั ล เยาวชนต้ น แบบด้ า นดนตรี ไทย ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ ให้ กั บ
มหาวิทยาลัย โดยนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้รับมอบ
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากประธาน
ในภาคเช้าได้ไปเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง เพื่อเยี่ยมโครงการที่เป็นที่ปรึกษาอยู่
ผู้อานวยการโรงพยาบาลเป็นกุมารแพทย์ เป็นแพทย์ที่มีความตั้งใจสูง โรงพยาบาลมีความพยายามในการดูแล
ผู้ป่ วยที่เป็ น NCD หรือผู้ ป่ วยโรคเรื้อรังให้ ดีขึ้น โดยมีการพัฒ นาคุณ ภาพการบริการต่าง ๆ และช่วงท้ายได้
เสวนาเรื่องงานวิ่ง ที่ทางโรงพยาบาลฯ ได้จัดไปเมื่อไม่นานมานี้ โดยมีนักวิ่งเข้าร่วมจานวนกว่าห้าพันคน รายได้
ประมาณเก้าแสนบาท โดยรายได้มาจากสปอนเซอร์ และเงินบริจาค ซึ่งการจัดงานวิ่งได้รับความร่วมมือจาก
มหาวิทยาลั ยเป็ นอย่างดี และได้พูดคุยกับอาจารย์ณรงค์ เทียมเมฆ แสดงความคิดเห็ นว่าในอาเภอจอมบึง
ควรผลักดันให้เกิดความเป็น เลิศทั้งด้านฟูลมาราธอน ฮาล์ ฟมาราธอน และมินิมาราธอน หลังจากกลับจาก
โรงพยาบาลได้ร่วมประชุมกับทีมงานจอมบึงมาราธอน สืบเนื่องมาจากการทายุทธศาสตร์โดยใช้ Blue Ocean
Strategy เป็นเครื่องมือ วิธีคิดแบบ BOS จะช่วยทายุทธศาสตร์โดยเฉพาะเชิงผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานได้ดีขึ้น
โดยมีการพิจารณาว่าจุดที่เป็น pain point มีอะไรบ้างตั้งแต่เริ่มกระบวนการ ได้แก่ การสมัคร ที่พัก ที่จอดรถ
การลงทะเบียน พิธีเปิด การปล่อยตัว การดูแลระหว่างการวิ่ง และช่วงปิดท้ายการวิ่ง คือการเลี้ยงอาหาร และ
การมอบรางวัล โดยได้ข้อสรุปที่คิดว่าจะช่วยปรับปรุงงานจอมบึงมาราธอนที่มีความโดดเด่นอยู่แล้วให้ดีมากขึ้น
เช่น เรื่องที่พัก ควรจะทาฐานข้อมูล mapping ๕ ประเภท ได้แก่ โรงแรม รีสอร์ท แคมป์ปิ้งเพลส โฮมสเตย์
และที่พักมหาวิทยาลัย ซึ่งถ้าจัดการข้อมูลได้ดี ก็อาจจะรับนักวิ่งเข้าพักมากขึ้นได้ เรื่องของการปล่อยตัวน่าจะ
มี จุ ด ปล่ อ ยตั ว ที่ ก ว้ า งขึ้ น เนื่ อ งจากสถานที่ เดิ ม รองรั บ นั ก วิ่ ง ในจ านวนที่ จ ากั ด เรื่ อ งการดู แ ลนั ก วิ่ ง ของ

๓
มหาวิทยาลั ย เสนอระบบ incident record คือถ้ามีปัญ หาใดๆ เกิดขึ้น ต้องมีการบั นทึกไว้ แล้ ว วางแผน
จัดการป้องกัน ตัวอย่างจากประสบการณ์ เกิดเป็นตะคริวในการวิ่งเทรล จึงไปยังจุดพยาบาลแต่จุดพยาบาลแต่
ละจุดให้คาแนะนาไม่เหมือนกัน สิ่งนี้เป็นเรื่องที่ต้องมีการพัฒนา หรือ incident เรื่องมีรถเข้ามาในถนนอย่าง
กระทันหันขณะกาลังวิ่งที่จอมบึง ดังนั้น หากเรารู้ incident ก็จะเข้าไปหาสาเหตุและป้องกันได้ ซึ่งถ้าจะมีการ
ขอรับการรับรองมาตรฐานงานวิ่ง การป้องกัน incidents ต่างๆ จะมีบทบาทมาก สุดท้ายการบริการอาหารควร
จะจัดการให้บริเวณมีความแออัดน้อยที่สุด ประเด็นที่สองคือการทาคุณค่าเสริมจากกิจกรรมเสริม เพราะว่า
value ของมาราธอนมีการทากันมาก มีความเหมือนกัน ดังนั้น เราควรทา value หลักให้ดีขึ้นและเติม value
เสริมเข้าไป ได้คิดมาเสนอ ๖ เรื่อง เช่น ๑) การเชื่อมโยงการวิ่งกับสนามวิ่งที่มีอยู่แล้ว เช่น งานวิ่งของโรงพยาบาล
และงานวิ่งเทรล เป็นต้น ๒) การฝึกอบรมนักวิ่ง เวลานักวิ่งจะวิ่งระดับฮาล์ฟ และระดับฟูลมาราธอน ถ้ามีความรู้
และทักษะก็จะช่วยให้การวิ่งดีขึ้น การจัดการอบรมจากสถาบันที่มีมาตรฐานจึงเป็นสิ่งที่มีความสาคัญและจาเป็น
๓) เรื่องการฝึกอบรมเรื่องการจัดการ โดยเฉพาะเพื่อการรับรองมาตรฐานให้ได้รับในระดับต่างๆ ๔) การสอน
และการวิจัย จะช่วยให้ความรู้เกิดขึ้นและอยู่กับมหาวิทยาลัย ๕) เรื่องไอที เช่น กิจกรรม ข่าวสาร หลักสูตร
อบรม ทั้งที่เกี่ยวกับการวิ่งและการยกระดับการวิ่ง และการแนะนาแอพพลิเคชั่นในการวิ่ง ควรมีไอทีที่เข้มแข็ง
๖) เรื่องการหาทุนซึ่งควรมีระบบ ที่ผ่านมาเราเน้น จากค่าสมัครและจากสปอนเซอร์ แต่ยังมีเรื่องการบริจาค
ซึง่ อาจจะเป็นกิจกรรมเสริมที่ทาให้งานวิ่งมีคุณค่ามากขึ้น
สุดท้ายสนทนาเรื่องโครงสร้างของงานมาราธอน มหาวิทยาลัยควรมีศูนย์มาราธอนที่ มีขนาดเล็ก
คล่ องตั ว จั ดการแบบอะมี บ า คื อกิ จ กรรมต่ าง ๆ มี คนท าอยู่ แล้ ว แต่ มี ศู น ย์ เป็ นตั ว เชื่ อม ทั้ งทางไอที และ
ทางออฟไลน์ต่าง ๆ ศูนย์ควรมี business model ที่ดี ทาให้ไม่เป็นภาระกับมหาวิทยาลัย เป็นการพึ่งตนเองและ
สร้างรายได้ให้มหาวิทยาลัย โดยอาจจะสังกัด สานักใดสานักหนึ่ง จะเห็นว่า การนาเอา Blue Ocean Strategy
มาใช้ทาให้เห็นโอกาสใหม่ ๆ ในการพัฒนา มหาวิทยาลัยอาจใช้เครื่องมือตัวนี้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวอื่น ๆ ของ
มหาวิทยาลัยต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๒ เรื่องแจ้งให้ทราบจากอธิการบดี
๑) จังหวัดราชบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัย ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะดาเนินการจัดทาระบบรับรอง
เกษตรอินทรีย์ของจังหวัด ราชบุรีโดยใช้ชื่อว่าราชบุรีออร์แกนิค สิ่งที่มหาวิทยาลัยดาเนินการก่อนหน้านี้ คือ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย อาจารย์ ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก และผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ
กองตูม ได้ร่วมมือกับ สมาพัน ธ์เกษตรเพื่อความยั่งยืน แห่ งประเทศไทย นาร่องการดาเนินการจัดทาระบบ
รับรองเกษตรอินทรีย์ โดยอธิการบดีเป็นประธานในการประมินเกษตรอินทรีย์ ซึ่งได้ดาเนินการภายใต้ระบบ
PGS หรือเรียกว่าการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจแปลงเกษตร ซึ่งได้รับการ
รับ รองทั้ งหมดแล้ ว ๑๗ ราย และอยู่ในระยะการทาเงื่อนไขให้ ครบอีก ๒๑ ราย ต่อมาทางจังหวัดเห็ นว่า

๔
มหาวิทยาลัยนาร่องเรื่องนี้ไปแล้ว ก็ได้มาประชุมเพื่อร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการขยายผลให้เป็นระดับจังหวัด
จังหวัดราชบุรีออร์แกนิค โดยมีเกษตรจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด พัฒนาที่ดินจังหวัด พาณิชย์จังหวัด
มาร่วมดาเนินการจัดทาระบบนี้ขึ้นมาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกร โดยตั้งเป้าหมายว่าควรจะมีอย่างต่าปีละ
๑๐๐,๐๐๐ ไร่ ให้เข้าสู่กระบวนการพัฒ นาให้เป็นเกษตรอินทรีย์ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ประชุมร่วมกับจังหวัด
มาแล้วหนึ่งครั้งและได้กาหนดให้มี คณะทางาน ๓ ชุด ได้แก่ (๑) คณะทางานที่ จะจัดทาหลักเกณฑ์ในการ
รับรอง (๒) คณะทางานทาฐานข้อมูล การเกษตรของจังหวัดราชบุรี (๓) คณะที่จะสนับสนุนให้มีกระบวนการ
ในการส่งเสริมพัฒนาเกษตรกร ให้มีแนวทางในการพัฒนาไปสู่เกษตรอินทรีย์เพื่อรับการรับรองราชบุรีออร์แกนิค
๒) มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ านจอมบึ ง โดยรองอธิ การบดี ฝ่ ายวิ ช าการ และรองอธิ การบดี
ฝ่ายนโยบาย แผน งบประมาณและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ พร้อมคณะทางานด้านระบบข้อมูล ได้ร่วมประชุมกับ
องคมนตรี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ โดยองคมนตรีได้เสนอแนวทาง
ในการทางานในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในเรื่องการพัฒนาท้องถิ่น และได้กาหนดประเด็นในการติดตามงาน ปี ๒๕๖๓
ดังนี้ (๑) การผลิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตั้งแต่กระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาอาจารย์ที่เป็น
ส่วนสาคัญในการผลิตครู (๒) ติดตามบทบาทของนักศึกษาในการร่วมพัฒนาท้องถิ่น โดยเน้นเรื่องที่นักศึกษาได้มี
ส่วนสาคัญในการลงพื้นที่และนักศึกษาได้รับผลจากการลงพื้นที่อย่างไร (๓) เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่องคมนตรีสนใจ
ซึ่งต้องประสานกับจังหวัด คือ เรื่องแผนการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือศึกษาธิการ
จังหวัด ได้นาเสนอแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด เพื่อทราบและเกิดความเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓) ประธานคณะกรรมาธิการ และวุฒิสมาชิก พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ได้เชิญอุปนายก
สภามหาวิท ยาลั ย คณบดี ประธานสภาคณาจารย์ ไปหารือ ระดั บ ภาคที่ ม หาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล และได้เชิ ญ
ผู้เกี่ยวข้องกับการทางานสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กศน. สพฐ. มาร่วมประชุม ประเด็นที่สาคัญ
คือ บทบาทของสถาบันอุดมศึกษา โดยมี ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร อดีตรัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้นาเสนอ ร่าง กฎกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เรื่ อ ง การแบ่ งกลุ่ ม มหาวิท ยาลั ย เป็ น ๔ กลุ่ ม โดยมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เป็ น มหาวิท ยาลั ย กลุ่ ม เชิงพื้ น ที่
ประเด็นโฟกัสหลักมี ๔ เรื่อง คือ
(๑) การพัฒนาท้องถิ่น
(๒) การให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพัฒนาคนสองกลุ่ม คือกลุ่มคนทางาน และกลุ่มคนผู้สูงอายุ
โดยพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการหรือสภาพปัญหาตามบริบทเชิงพื้นที่
(๓) เรื่องการบริการวิชาการและงานวิจัย ต้องการให้มหาวิทยาลัย ราชภัฏ เมื่อจะสร้าง
ระบบบริหารจัดการงานวิจัยภายใน ให้โฟกัสไปที่ PMU Area-Based นี้โดยตรง [PMU (Program Management
Unit)]
(๔) มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ ควรหาจุดเด่นของตนเอง พยายามสร้างจุดเด่น ให้ ชัดเจน
โดยไม่ต้องแข่งกับกลุ่มอื่น

๕
ซึ่ ง ที่ ผ่ า นมากล่ า วกั น ว่ า มี ส ามกลุ่ ม แต่ ในกฎกระทรวงจะมี ๔ กลุ่ ม และได้ ร่ า ง
กฎกระทรวงเรี ย บร้ อ ยแล้ ว จะท าประชาพิ จารณ์ และเสนอคณะรัฐ มนตรีเพื่ อ ประกาศให้ มี ผ ลบั งคั บ ใช้
หลังจากนั้น การจัดสรรงบประมาณ การอุดหนุนเรื่องต่าง ๆ จะเป็นไปตาม position ของมหาวิทยาลัย
๔) เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยได้ลงนามความร่วมมือกับโรงเรียนในจังหวัด
ราชบุรี และในจังหวัดกาญจนบุรี จานวน ๑๒๐ โรงเรียน เพื่อเป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู ความร่วมมือมี
๔ เรื่อง ดังนี้ (๑) ทั้ง ๑๒๐ โรงเรียนจะเป็นฐานในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตามระบบ School Integrated
Learning คือ ส่งนักศึกษาไปฝึกตั้งแต่ชั้นปี ๑ (๒) ทั้ง ๑๒๐ โรงเรียนจะได้รับการพัฒนาจากมหาวิทยาลัยให้
เป็นโรงเรียนต้นแบบ (๓) การพัฒนาครูประจาการที่อยู่ในโรงเรียนเครือข่ายของมหาวิทยาลัย (๔) การร่วมพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนการสอน
๕) งาน สสส.จอมบึงมาราธอน ที่จัดขึ้นในช่วงวันที่ ๑๗ - ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ โดยในวันที่
๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เป็ นกิจกรรมการแข่งวิ่งนักเรียนระดับประถมศึกษา จานวนประมาณ ๖๐๐ คน
ระดับ มัธยมศึกษา จานวนประมาณ ๑,๖๐๐ คน ก็ได้มีการจัดถ้วยรางวัลชนะเลิศ และเหรียญรางวัลให้กับ
นั กเรีย นด้วย ในวัน ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เป็ นการจัดวิ่งเยาวชน โดยจะเป็นกลุ่มเยาวชนที่ติดตาม
ผู้ปกครองมาร่วมวิ่ง และในวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ จะเป็นการแข่งขัน ๓ รายการคือ การวิ่งมินิมาราธอน
๑๐ กิโลเมตร ฮาล์ฟมาราธอน ๒๑.๑ กิโลเมตร ฟูลมาราธอน ๔๒.๑๙๕ กิโลเมตร โดยในพิธีปล่อยตัวนักวิ่ง
ได้ รั บ เกี ย รติ จ ากผู้ ช่ ว ยรั ฐ มนตรี ป ระจ ากระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า นายนภิ น ทร ศรี ส รรพางค์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ หัวหน้าราชการที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิท ยาลั ย มาปล่ อ ยตั ว นั กวิ่ง จากส่ ว นกลางได้ รับ เกีย รติจ ากนายแพทย์ ไพโรจน์ เสาน่ ว ม ผู้ แ ทนจาก
สานักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล ประธานเครือข่าย
มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ กลุ่มภาคกลาง และรองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาร่วมวิ่งและ
ร่วมปล่อยตัวนักวิ่ง ผู้อานวยการปล่อยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย (นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม) จากการกีฬา
แห่งประเทศไทย มาร่วมปล่อยตัว ผู้มีเกียรติ จาก สกสว. ที่มาศึกษาดูงานและติดตามงาน มีบุคคลที่มีชื่อเสียง
คื อ นายพงษ์ พั ฒ น์ วชิ ร บรรจง ที่ ม าร่ ว มกิ จ กรรมในระยะ ๑๐ กิ โ ลเมตรด้ ว ย นอกจากนี้ ยั ง ได้ ต้ อ นรั บ
ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ จ ากต่ างประเทศ ได้ แ ก่ Professor Dr. Yoshiharu Nabekura จาก University of Tsukuba
ประเทศญี่ ปุ่ น ที่ มาร่ ว มปล่ อยตั ว และร่ ว มวิ่งระยะ ๒๑.๑ กิโลเมตร Associate Professor Po-Yu (Eric)
Wang จาก National Taiwan University of Sport (NTUS) ประเทศไต้หวัน ที่ ได้พานั กศึกษาจานวน ๙ คน
มาร่วมวิ่งและสังเกตการณ์งานวิ่ง ทั้งในระยะ ๒๑.๑ กิโลเมตร และระยะ ๑๐ กิโลเมตร ส่วนภาควิชาการได้มี
กิจกรรมสั มมนา ๒ รายการ คือ การสั มมนาวิชาการ เรื่อง การบริห ารจัดการงานวิ่งให้ได้มาตรฐาน โดยมี
Professor Dr. Yoshiharu Nabekura ร่ว มสั ม มนา เป็ น การสั มมนาเพื่ อเป็ นส่ วนหนึ่ งของการเตรียมความ
พร้อมในการที่จะเข้าสู่การขอเข้ามาตรฐานสากลของสนามจอมบึงมาราธอนที่ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวง

๖
การท่องเที่ยวและกีฬาให้เข้ารับการขอมาตรฐานในปี ๒๕๖๔ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจาก สสส. และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมสัมมนา ประเด็นหลัก คือ การรับฟังความคิดเห็นว่า ถ้ามหาวิทยาลัยจะเตรียมความ
พร้อมเพื่อการขอมาตรฐานในระดับสากล จะต้องคานึงถึงเรื่องอะไรบ้าง ซึ่งได้รับคาแนะนาที่ดี โดยต่อไป
มหาวิทยาลัยจะต้องมีการกาหนดคณะทางานที่จะดาเนิ นการในแต่ละประเด็นให้มีความชัดเจน โดยไม่ต้องรอ
ถึงช่วงปลายปี และการสัมมนาเรื่อง Sport Tourism และความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึ ง กับ NTUS โดย Associate Professor Po-Yu (Eric) Wang และนักศึกษา เข้าร่วมการสัมมนาร่วมกับ
คณะนักวิจัยด้าน Sport Tourism ของมหาวิทยาลัย และผู้บริหาร คณาจารย์จากคณะครุศาสตร์
สาหรับปีนี้งานจอมบึงมาราธอนถือว่าประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ แต่มีประเด็นจาก
นายกสภามหาวิท ยาลั ย ที่ ได้ ให้ แ นวทางไว้ ทั้ ง ๖ ข้ อ ส าหรับ การพั ฒ นา และการเตรีย มความพร้อ มเข้ าสู่
มาตรฐานในระดับ นานาชาติ สัญ ญาณที่ดี คือ ขณะนี้จังหวัดราชบุรีได้เห็ นศักยภาพของมหาวิทยาลัย และ
งานจอมบึ งมาราธอนว่าเป็ น สิ่ งที่ จะสร้ างมู ล ค่ า ได้ ในหลายๆ เรื่ อง ซึ่ งที่ ผ่ านมาทางจั งหวั ดก็ ได้ มี การหารื อ
วางแนวทางกับทีมงานของมหาวิทยาลัยในเรื่องเหล่านี้ไปบ้างแล้ว
๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถพล อุสายพันธ์ รายงานผลการดาเนินงานศูนย์การจัดการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ศูนย์การจัดการเรียนรู้ได้แปลงนโยบายลงสู่การปฏิบัติ และดาเนินงานให้
บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยขับ เคลื่อนผลักดันให้อาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลั ยจัดการเรียนรู้แบบ
Active Learning ซึ่งระหว่างไตรมาส ๑ และไตรมาส ๒ (ธ.ค.๒๕๖๒ - ม.ค.๒๕๖๓) มีกิจกรรมจานวน ๒ กิจกรรม
มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (๑) เพื่อให้นักศึกษาปริญญาตรีมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active
Learning (๒) เพื่ อ จั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ที่ ก ระตุ้ น และส่ งเสริม การคิ ด การค้ น คว้ า หาความรู้แ ละ
การแสดงออกของผู้เรียน (๓) เพื่อจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนสร้างความรู้ความเข้าใจในการเรียนรู้
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยมีโครงการที่ดาเนินการดังนี้
(๑) โครงการ การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี ครั้งที่ ๑
จัดเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น ๒ และห้องเรียน ๑๔๖๔
ห้องเรียน ๑๔๒๒ อาคารอานวยการ มีวิทยากร จานวน ๔ คน ประกอบด้วย (๑) อาจารย์ ดร.ภูมินทร์ สุมาลัย
(๒) อาจารย์ ดร.กรกนก ตั้งจิตมั่น (๓) อาจารย์ ดร.เมตตา คงคากูล และ (๔) อาจารย์ณิชากร ปทุมรังสรรค์
โดยมีเป้าหมายเป็นนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน ๑๘๑ คน

(๒) โครงการ การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี ครั้งที่ ๒
จัดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องเรียนมาตรฐาน ๓๒๖ อาคาร ๓ โดยมีวิทยากรจานวน
๘ คน ประกอบด้วย (๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชฐ สัตย์วินิจ (๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ศักดิ์ สุขแก้วมณี
(๓) ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ว รรณนิ ส า ปานพรม (๔) อาจารย์ ยุ พ ยงค์ วิ งวร (๕) อาจารย์ ช นกพร ขาวค า

๗
(๖) อาจารย์จิ ตคุป ต์ ละอองปลิ ว (๗) อาจารย์ณั ฐปภั สร์ พงษ์โพนเพ็ก และ (๘) อาจารย์วิธัญ ญา แซ่ล้ อ
กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน ๑๖๓ คน
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๓ เรื่องแจ้งให้ทราบจากกรรมการ
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รายงานผลการเข้า
สู่ตาแหน่งทางวิชาการ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
(๑) สรุปจานวนผู้ขอตาแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
พ.ศ.
ก่อน -๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
รวม

ผศ.
๑
๓
๑๐
๓๖
๕๐

ผู้ขอตาแหน่ง (คน)
รศ.
ศ.
๑
๑
๑
๑
๓
๑

ได้รับแต่งตั้ง (คน)
ผศ.
รศ.
ศ.
๑
๓
๕
๑๕
๑
๒๔
๑
-

ไม่ผ่านเกณฑ์
๖
๑
๗

(๒) สรุปรวมทั้งหมด (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๑)
(๒.๑) ผู้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
จานวน ๕๔ คน
(๒.๒) ผู้ได้รับตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน ๒๔ คน
(๒.๓) ผู้ได้รับตาแหน่งรองศาสตราจารย์
จานวน ๑ คน
(๒.๔) ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์
จานวน ๗ คน
(๒.๕) ผู้ที่ยังอยู่ในกระบวนการตรวจผลงาน จานวน ๒๒ คน
(๓) เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการจะมีหนังสือแจ้งผู้ขอตาแหน่ง
ทางวิชาการทุกคนให้ทราบเป็นระยะ ๆ ว่าแต่ละคนอยู่ในขั้นตอนใด
(๔) ทางกองเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ จะประสานกับฝ่ายงาน
บริหารงานบุคคล ทาโครงการเข้าค่ายต่อเนื่อง ให้กับผู้ขอตาแหน่งทางวิชาการในหลักเกณฑ์ใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐
ที่ประชุมรับทราบ

๘

๑.๔ เรื่องแจ้งให้ทราบจากเลขานุการ
เลขานุ การขอเพิ่ มระเบี ย บวาระที่ ๕.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิ จารณาจากนายกสภามหาวิทยาลั ย
(วาระลั บ ) ๕.๒.๑ การพิ จ ารณาตรวจสอบข้ อ ร้ อ งเรี ย นกรณี ก ารเสนอขอโปรดเกล้ า แต่ ง ตั้ ง อธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพิ่มเติม (วาระลับ)
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ประธานขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่
๑๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
มติที่ประชุม ที่ป ระชุมมีมติรับ รองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ติดตามการปฏิบัติตามคาพิพากษาศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขดาที่ บ.๑๖๖/๒๕๕๗
คดีหมายเลขแดงที่ บ.๔๖๒/๒๕๖๑ (คดีหมายเลขดาที่ อบ.๗๐/๒๕๖๒ ของศาลปกครองสูงสุด)
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข รายงานว่า ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยให้รายงานความ
คืบหน้าในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง ซึ่งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยที่ผ่านมามอบให้มหาวิทยาลัย
ดาเนินการวิธีเจรจากับทางผู้ฟ้อง หรือผู้เกี่ยวข้อง ต่อมามหาวิทยาลัยได้มอบให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
และบุคคลที่เลขานุการเสนอในที่ประชุมสภา ดาเนินการด้วยวิธีเจรจากับผู้มอบอานาจ เพื่อชี้แจงทาความเข้าใจ
ขอเรียนว่า ขณะนี้ได้กาหนดวันขอพบกับผู้ที่เกี่ยวข้องคือผู้มอบอานาจในการฟ้อง แล้ว
และในเรื่ อ งนี้ ได้ มี ห นั ง สื อ จากส านั ก งานกระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และ
นวัตกรรม (ลับ) ที่ อว ๐๒๒๗.๕(๗)/๘๑๔๗ เรื่อง ติดตามเรื่องการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรียน นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง และนายกสภาให้นาเรื่องเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย จึงขอนาเสนอเรื่องของหนังสือฉบับนี้ ซึ่งมี
ความโดยย่ อว่า อาจารย์ ดร.ถาวร เส้ งเอียด ได้มีห นังสือขอติดตามเรื่ องการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และสานักงานปลัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมพิจารณาแล้วเห็นว่า เรื่องการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

๙
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒
กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๕ นั้ น คณะกรรมการกฤษฎี ก า (คณะที่ ๘) ได้ มี วิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หาข้ อ กฎหมายเกี่ ย วกั บ
กระบวนการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแล้วว่า มติในการประชุมครั้งดังกล่าว ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ประกอบกับเรื่อง จานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่สอดคล้องกับจานวนที่บัญญัติ
ไว้ในมาตรา ๑๖ (๕) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงได้มีหนังสือส่งคืนเรื่อง และใน
ตอนท้ ายของหนั งสื อ ได้ให้ ส ภามหาวิท ยาลั ยพิ จารณาและแจ้งให้ ผู้ ร้องเรียนทราบโดยตรง แล้ ว จึ งแจ้งให้
สานักงานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมทราบด้วย (ความละเอียดตามหนังสือฉบับ
นี้ที่แจกประกอบการประชุม) ขอเรียนว่า นายกสภามหาวิทยาลัยได้มอบให้อธิการบดีดาเนินการ ซึ่งอธิการบดี
ได้ ดาเนิ น การท าหนั งสื อแจ้ งผู้ ร้อ งเรี ย นแล้ ว และจะดาเนิ น การแจ้ งให้ ส านั กงานกระทรวงการอุด มศึ กษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมทราบต่อไป จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ ดังนี้
๑) รับทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับนัดหมายขอพบกับผู้ที่เกี่ยวข้องคือผู้มอบอานาจในการฟ้อง
๒) รับทราบและเห็นชอบการดาเนินการตามหนังสือจากสานักงานกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ลับ) ที่ อว ๐๒๒๗.๕(๗)/๘๑๔๗ และขอให้ตรวจสอบให้มีการดาเนินการแจ้ง
ให้ครบถ้วน
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วง
๔.๑ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วงจากสภาวิชาการ
๔.๑.๑ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาประจาภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ผู้ช ่ว ยศาสตราจารย์ ดร.เชิด ชัย ธุร ะแพง ผู้ อานวยการส านั กส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ชี้แจงรายละเอียดว่า ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีนักศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท จานวน ๒ คน และภาคเรียนที่ ๒ มีนักศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จานวน
๔ คนและระดับปริญญาตรี จานวน ๑๔ คน ซึ่ง คณะกรรมการประเมิน ผลการศึก ษาของมหาวิท ยาลัย ได้
ตรวจสอบแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้ว น และผ่านความเห็นชอบ จากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่
๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมและแยกเล่ม)

๑๐
มติ ที่ประชุม อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่ งพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จานวน
๒ คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จานวน ๔ คน และระดับปริญญาตรี จานวน ๑๔ คน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่
๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
๔.๑.๒ พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
ผู ้ช ่ว ยศาสตราจารย์ ดร.เชิด ชัย ธุร ะแพง ผู้ อ านวยการส านั กส่ งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ชี้แจงรายละเอียดว่า สาขาวิชาภาษาจีน ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดย นายนุกูล ธรรมจง แทน นายภาณุกรณ์
จันทร์สว่าง ซึ่งลาศึกษาต่อ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติ ที่ประชุม อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) แห่ งพระราชบัญ ญั ติมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๑๐.๑.๒ แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็ นชอบการเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้
ลาดับ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
เดิม

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นายภานุกรณ์ จันทร์สว่าง
นางสาวณัฐปภัสร์ พงษ์โพนเพ็ก
นางสาวชนกพร ขาวคา
นายอาทิตย์ธเนศ อุไรกุล
ว่าที่ร้อยตรีกฤษดา กฤตเมธกุล

ใหม่
นางสาวณัฐปภัสร์ พงษ์โพนเพ็ก
นางสาวชนกพร ขาวคา
นายอาทิตย์ธเนศ อุไรกุล
ว่าที่ร้อยตรีกฤษดา กฤตเมธกุล

นายนุกูล ธรรมจง

๔.๑.๓ พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
อาจารย์ รุ่ ง นภา สิ ง ห์ ส ถิ ต ชี้ แ จงรายละเอี ย ดว่ า สาขาวิ ช าสาธารณสุ ข ศาสตร์
ขอเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รสาธารณสุ ข ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสาธารณสุ ข ศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเพิ่ม ลาดับที่ ๗ นางสาวชลธิรา กาวไธสง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ

๑๑
ระดับปริญญาเอก เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และได้รับความ
เห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติ ที่ประชุม อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) แห่ งพระราชบัญ ญั ติมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๑๐.๑.๒ แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ม าตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้
ลาดับ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
เดิม
นางณิภารัตน์ บุญกุล
นางสาวนัฏกร สุขเสริม
นายสานนท์ เลาหบุตร
นางสาวรัชดาพร ฐานมั่น
นางสาวรุ่งนภา สิงห์สถิตย์
นางสาวภณิชชา จงสุภางค์กุล

ใหม่
๑.
นางณิภารัตน์ บุญกุล
๒.
นางสาวนัฏกร สุขเสริม
๓.
นายสานนท์ เลาหบุตร
๔.
นางสาวรัชดาพร ฐานมั่น
๕.
นางสาวรุ่งนภา สิงห์สถิตย์
๖.
นางสาวภณิชชา จงสุภางค์กุล
๗.
นางสาวชลธิรา กาวไธสง
๔.๑.๔ พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
อาจารย์ ดร.วริ ย า เย็ น เปิ ง ชี้ แ จงรายละเอี ย ดว่ า สาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ศึ ก ษา
ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยนายสุดจิต หมั่นตะคุ แทน นางสาวปิยะวดี พงษ์สวัสดิ์ ซึ่งไปเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
และได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติ ที่ประชุม อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) แห่ งพระราชบัญ ญั ติมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๑๐.๑.๒ แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๒
๔.๑.๕ พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘
อาจารย์ ดร.วริ ยา เย็ นเปิ ง ชี้ แจงรายละเอี ยดว่ า สาขาวิ ช าวิ ทยาการคอมพิ วเตอร์
ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดย นางสาววิชิตา ตุงคัษฐาน แทน นายสมชัย แก้วศิริรัตน์ ซึ่งเกษียณอายุราชการ และ
นางสาวปิยะวดี พงษ์สวัสดิ์ แทน นายสุ ดจิต หมั่นตะคุ ไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิ ดชอบหลักสู ตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา เพื่อให้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๔๘ และได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติ ที่ประชุม อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) แห่ งพระราชบัญ ญั ติมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๙ แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญ ญาตรีศึก ษา พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติ เห็ นชอบการเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ ประจาหลั กสู ตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘
๔.๑.๖ พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชา
มวยไทยศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาราญ สุขแสวง คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์
แผนไทย ชี้แจงรายละเอียดว่า สาขาวิชามวยไทยศึกษา ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตร
บั ณ ฑิ ต สาขาวิช ามวยไทยศึกษา หลั กสู ตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย นายวรยุท ธ์ ทิ พย์เที่ ยงแท้ และ
นายเสน่ ห์ นวลจั น ทร์ ทึ ก แทน Professor Dai Gang และ Associate Professor Wuxian Wu เพื่ อ ให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ
ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติ ที่ประชุม อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) แห่ งพระราชบัญ ญั ติมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๙ แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญ ญาตรีศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ ประจาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามวยไทยศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
๔.๑.๗ พิ จ ารณา ร่ า ง หลั ก สูต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิท ยาการคอมพิ วเตอร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)

๑๓
อาจารย์ ดร.อดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า ชี้แจงรายละเอียดว่า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เนื้อหาและกระบวนการเรียนการสอนมี
ความเหมาะสม ทั นต่อการเปลี่ ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ สั งคม ตลอดจนความก้าวหน้ าทางวิท ยาการและ
เทคโนโลยีต่าง ๆ ในยุคปัจจุบัน ผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรฐาน เป็นกาลังสาคัญของชาติ
ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่
๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุมแยกเล่ม)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ ดังนี้
๑) ควรเพิ่มเรื่อง Internet Literacy ลงในเนื้อหารายวิชา เช่น ในรายวิชาจริยธรรมและ
กฎหมายทางคอมพิวเตอร์ เพื่อให้รู้เท่าทันเกี่ยวกับการติดเกมส์ การติด Internet และการล่อลวงต่าง ๆ ทาง Internet
๒) อาจารย์ที่ป รึกษาควรมีบทบาทในการแนะนาวิช าการศึกษาทั่วไปที่นักศึกษาควร
เลือก เพื่อเป็นประโยชน์กับนักศึกษา เช่น
(๑) วิชาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องปลูกฝังตั้งแต่เป็น
นักศึกษาก่อนที่จะไปอยู่ในสังคม
(๒) วิชาพลเมืองที่เข้มแข็ง เพื่อให้มาสนใจการเป็นพลเมืองที่ดี
(๓) วิ ช าเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในการด าเนิ น ชี วิ ต เพื่ อ ให้ มี วิ นั ย และด ารงต นอย่ า ง
เหมาะสม ไม่ใช้จ่ายเกินตัว
๓) ควรตรวจสอบภาษาอั ง กฤษให้ มี ค วามถู ก ต้ อ ง และค าว่ า จริ ย ธรรม ควรใช้ ค า
ภาษาอังกฤษ Ethics แทนคาว่า Moral
๔) ควรปรับเนื้ อหารายวิชาต่าง ๆ ที่เหมาะสม ให้สอดรับกับวัตถุประสงค์ของหลั กสูตร
ข้ อ ๑.๓.๔ ของหลั กสู ตรเพื่ อปลู กผั งคุ ณ ธรรม จริ ยธรรม และความมี ระเบี ยบ ความซื่ อสั ตย์ สุ จริต ความ
ขยันหมั่นเพียร ความสานึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม
มติ ที่ ประชุ ม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่ งพระราชบั ญญั ติมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)

๑๔
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากนายกสภามหาวิทยาลัย
๕.๑.๑ พิจารณามอบอานาจให้บุคคลเป็นผู้รับมอบอานาจแทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง
นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์ นิติกร ชี้แจงรายละเอียดว่า ศาลปกครองเพชรบุรีได้มี
คาสั่งฉบับลงวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ในคดีปกครองคดีหมายเลขดาที่ ๖๗/๒๕๖๒ ระหว่าง นายถาวร
เส้งเอียด ผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ก.อ.ร.) ที่ ๑ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ที่ ๒ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดี และศาลได้มีคาสั่งเรียก
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเดิม) เข้ามาเป็นคู่กรณีในคดีโดยกาหนดให้เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และที่ ๕
การนี้ศาลปกครองเพชรบุรีได้มีคาสั่ง เรียกให้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทาคาให้การยื่น ต่อศาลภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับคาสั่งนี้ และได้รับหมายเรียกเมื่อ
วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ดังนั้ น เพื่ อให้ การด าเนิน คดี ปกครองเป็น ไปด้ ว ยความเรียบร้อ ยเกิด ความคล่ องตั ว
ในการประสานงานคดีแทนสภามหาวิทยาลั ยราชภั ฏหมู่บ้านจอมบึ ง จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลั ยพิ จารณา
มอบอานาจให้บุคคลเป็นผู้รับมอบอานาจแทนสภามหาวิทยาลัยในการดาเนินคดีดังกล่าว
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติมอบอานาจให้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เป็นผู้รับมอบอานาจแทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และให้มีอานาจมอบอานาจช่วงให้พนักงานอัยการ
และผู้ประสานคดีไปดาเนินคดีแทน จนกว่าคดีจะถึงที่สุด
ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการ
แทนอธิการบดี ได้ออกจากห้องประชุม
๕.๑.๒ พิจารณาตรวจสอบข้อร้องเรียนกรณี การเสนอขอโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์ นิติกร ชี้แจงรายละเอียดว่า สานักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีหนังสือที่ อว ๐๒๒๗.๕ (๗)/๘ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓
เรื่องการขอให้พิจารณาตรวจสอบข้อร้องเรียนกรณีการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ถึงนายกสภามหาวิทยาลัย แจ้งว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนขอคัดค้านการเสนอขอโปรดเกล้าฯ

๑๕
แต่งตั้ง นายชัยฤทธิ์ ศิลาเดช ให้ดารงตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพิ่มเติมอีก
๑ ฉบับ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ในประเด็นการขาดคุณสมบัติในการดารงตาแหน่งอธิการบดี ตามมาตรา
๒๘ วรรคสอง (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ เนื่องจากคาพิพากษาศาล
อุทธรณ์ภาค ๗ กรณีมูลนิธิประชานุเคราะห์ ราชบุรี นั้น สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ขอให้สภา
มหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาตรวจสอบประเด็ น ข้ อ ร้ อ งเรี ย นดั งกล่ า วว่ า มี มู ล กรณี ห รื อ ไม่ และบุ ค คลดั ง กล่ า ว
มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมที่จะเห็นสมควรดาเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไปหรือไม่ และ
ให้แจ้งผลการตรวจสอบพร้อมทั้งจัดส่งสาเนารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่มีรายละเอียดการพิจารณา
และเอกสารหลักฐานที่เกี่ย วข้อง ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน ๒ ชุด ไปยังสานักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษาฯ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกชุด)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อร้องเรียนกรณีการเสนอขอโปรด
เกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี ดังนี้
๑) ดร.กาพล วันทา
ประธานกรรมการ
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์
กรรมการ
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต สมพงษ์เจริญ
กรรมการ
๔) นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์
เลขานุการ
๕) นางสาวนุธิดา ลายคล้ายดอก
ผู้ช่วยเลขานุการ
๕.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากอธิการบดี
๕.๒.๑ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการประจาคณะครุศาสตร์แทนตาแหน่งที่ว่าง
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญ สุ ข ชี้ แ จงรายละเอี ย ดว่ า อาจารย์ ดร.อนงค์ สระบั ว
กรรมการประจาคณะครุศาสตร์ ผู้แทนคณาจารย์ประจา ได้ไปดารงตาแหน่งรองคณบดีคณะครุศาสตร์ จึงมี
ผลให้ก รรมการประจาคณะครุศ าสตร์ จากผู้แ ทนคณาจารย์ป ระจาว่า งลง ตามข้อ บั ง คับ มหาวิท ยาลัย
ราชภัฏ หมู่บ้ านจอมบึ ง ว่าด้วย คณะกรรมการประจาคณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ คณะครุศาสตร์จึงดาเนินการได้
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.ชวน ภารังกูล ผู้ แทนจากคณาจารย์ประจา เป็น กรรมการประจาคณะครุศาสตร์
เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยคณะกรรมการ
ประจาคณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวน ภารังกูล

๑๖
ดารงตาแหน่งกรรมการประจาคณะครุศาสตร์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาแทนตาแหน่งที่ว่าง โดยให้ดารง
ตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน
๕.๒.๒ พิ จ ารณาขออนุ มั ติ งบประมาณโครงการเงิน รายได้ ส ะสม (เพิ่ ม เติ ม ) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ในการประชุม
สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่ อ วั น ที่ ๒๖ กั น ยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ สภามหาวิ ทยาลั ยได้ อนุ มั ติ
งบประมาณรายจ่ ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จานวน ๗๑,๘๘๐,๑๐๐ บาท และอนุมั ติ
งบประมาณเงินรายได้สะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จานวน ๒๑,๓๖๓,๔๔๐ บาท รวมจานวนเงิน
ทั้งสิ้น ๙๓,๒๔๓,๕๔๐ บาท ไปแล้วนั้น ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถดาเนินงานภายใต้งบประมาณดังกล่าวได้ใน
ระดั บ หนึ่ ง แต่ งบประมาณยั งไม่เพี ย งพอต่ อการบริห ารจัดการเพื่ อให้ เกิ ดประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลได้
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
มีมติเห็นชอบให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติงบประมาณโครงการเงินรายได้สะสม (เพิ่มเติม) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จานวน ๑๒,๒๕๐,๐๐๐ บาท จานวน ๓ โครงการ ดังนี้
ที่
๑
๒
๓

จานวนเงิน
ที่เสนอขอ (บาท)
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
๗,๕๐๐,๐๐๐
หมู่บ้านจอมบึง
เพิ่มประสิทธิภาพการทางานของระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย
๑,๗๕๐,๐๐๐
ออกแบบอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
๓,๐๐๐,๐๐๐
ชื่อโครงการ

รวมจานวนเงินทั้งสิ้น

๑๒,๒๕๐,๐๐๐

และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณ ติดตามและประเมินผล
การใช้งบประมาณ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติงบประมาณโครงการเงินรายได้สะสม (เพิ่มเติม) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จานวน ๑๒,๒๕๐,๐๐๐ บาท จานวน ๓ โครงการ ดังนี้

๑๗
๑) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
จานวน ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๒) เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานของระบบอิ น เทอร์ เน็ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย จ านวน
๑,๗๕๐,๐๐๐ บาท
๓) ออกแบบอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จานวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๕.๒.๓ พิจ ารณาการขอเช่า พื้น ที่ม หาวิท ยาลัย ราชภัฏ หมู่บ้า นจอมบึง เพื่อ ดาเนิน การ
เปิด 7-eleven ของบริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดี ชี้แจงรายละเอียดว่า บริษัท ซีพี
ออลล์ จากัด (มหาชน) ได้ขอเช่าพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเพื่อดาเนินการเปิด 7-eleven และ
ตามความในข้อ ๑๒ (๔) แห่ งข้อบั งคับ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ หมู่บ้ านจอมบึง ว่าด้วย การจัดหารายได้และ
ผลประโยชน์ จ ากทรั พ ย์ สิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. ๒๕๔๙ คณะกรรมการจั ดหารายได้ แ ละผลประโยชน์
มีอานาจหน้าที่ “กาหนดหลักเกณฑ์ และพิจารณาอนุมัติการเช่าที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างบนทรัพย์สินที่นามา
จั ดหาผลประโยชน์ โดยความเห็ น ชอบของสภามหาวิ ทยาลั ย ” และได้ รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการ
บริ ห ารมหาวิท ยาลัย เมื ่อ วัน ที ่ ๑๖ สิง หาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จากคณะกรรมการจัด หารายได้แ ละ
ผลประโยชน์ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่ อ วั น ที่ ๒๗ พฤศจิ ก ายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จึ ง เสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ ดังนี้
๑) ควรศึกษาเรื่องการทาสัญญาผูกพันระยะเวลา ๑๒ ปี เพื่อหาแนวทางปฏิบัติให้ถูกต้อง
๒) ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเปิด 7-eleven จากหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบการพิจารณา
๓) หากมีการเปิด 7-eleven ควรมีการระบุสินค้าห้ามจาหน่ายในสถานศึกษา
๔) ควรพิจารณาการเพิ่มเงินประกันให้มีความเหมาะสม โดยอาจศึกษาข้อมูลจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏในภูมิภาคตะวันตกประกอบการพิจารณา
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๑๒ (๔) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การจัดหา
รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบในหลักการ
การขอเช่าพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเพื่อดาเนินการเปิด 7-eleven ของบริษัท ซีพี ออลล์ จากัด
(มหาชน) โดยให้มหาวิทยาลัยไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมตามข้อคิดเห็นและเสนอของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

๑๘
๕.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
๕.๓.๑ พิจ ารณาการแต่ง ตั้ง พนัก งานมหาวิท ยาลัย (สายวิช าการ) ให้ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึ ง ได้ดาเนินการเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน ๒ ราย คือ นายนุกูล ธรรมจง และนายประไพร จันทะบัณฑิต
ตามหลั กเกณฑ์ และวิธีการที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยคณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมือ่ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มีมติ ดังนี้
๑) ไม่อนุมัติให้แต่งตั้ง นายนุกูล ธรรมจง ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
ภาษาจีน เนื่องจากเห็นว่า ตารา คุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กาหนด
๒) ไม่อนุมัติให้แต่งตั้ง นายประไพร จันทะบัณฑิต ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาภาษาจีน เนื่องจากเห็นว่า ตารา คุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กาหนด
และสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มีมติ
เห็ น ชอบตามที่ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาต าแหน่ งทางวิ ช าการเสนอ จึ ง สภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณา
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๙) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ ดังนี้
๑) ไม่อนุมัติให้แต่งตั้ง นายนุกูล ธรรมจง ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน
๒) ไม่ อ นุ มั ติ ให้ แ ต่ ง ตั้ ง นายประไพร จั น ทะบั ณ ฑิ ต ด ารงต าแหน่ งผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
สาขาวิชาภาษาจีน
๕.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
๕.๔.๑ พิจารณาเลือกและแต่งตั้งผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ดร.คมศร วงษ์รักษา ประธานคณะกรรมการสรรหา ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภา
มหาวิทยาลัยมีคาสั่งที่ ๔๐/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒ นา
สั่ง ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ได้ดาเนินการสรรหาผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗

๑๙
และข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง ว่ า ด้ ว ย การสรรหาผู้ อ านวยการสถาบั น และส านั ก
พ.ศ. ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๘ วรรคสอง แห่ งข้อบังคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏหมู่บ้ าน
จอมบึ ง ว่าด้วย การสรรหาผู้ อานวยการสถาบันและส านั ก พ.ศ. ๒๕๕๘ กาหนด “ให้คณะกรรมการสรรหา
พิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดารงตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งผ่านการสัมภาษณ์ตามข้อ ๘ (๔) จานวนสองชื่อ
พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาทั้งหมด เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย โดยเรียงตามลาดับตัวอักษร” จึงเสนอ
รายชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยเรียงตามลาดับตัวอักษร ดังนี้
๑) อาจารย์ ดร.นฤมล ชูเมือง
๒) อาจารย์ ดร.ภูมินทร์ สุมาลัย
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
ก่อนที่จะมีการลงมติเลือกและแต่งตั้งผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ประชุมได้มี
การอภิปรายขั้นตอน และวิธีการเลือกหรือการลงมติ และที่ประชุมเห็นชอบโดยไม่มีกรรมการท่านใดคัดค้าน ว่า
ก่อนที่จะมีการเลือก ขอให้มีขั้นตอนการให้ผู้ที่ผ่านการกลั่นกรองได้มานาเสนอวิสัยทัศน์ในที่ประชุม คนละ
๑๕ นาที และตอบคาถาม ๕ นาที ส่วนวิธีการเลือก ได้มีกรรมการเสนอให้ใช้วิธีการลงมติแบบลับโดยใช้บัตรเลือก
และที่ประชุมเห็นชอบโดยที่ไม่มีกรรมการท่านใดคัดค้าน นายกสภามหาวิทยาลัยจึงกาหนดขั้นตอน และวิธีการ
เลือกตามที่ประชุมเห็นชอบ
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามมาตรา ๑๘ (๙) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
และข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การสรรหาผู้อานวยการสถาบันและสานัก
พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติเลือกและแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.นฤมล ชูเมือง ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
๕.๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดี
๕.๕.๑ พิจารณา ร่าง ผลการประเมินผลงานของคณบดีและผู้อานวยการสานัก/สถาบัน
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
ดร.ชวลิ ต โพธิ์น คร กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดี
ชี้แจงรายละเอีย ดว่า ได้ดาเนิ น การประเมิ นผลงานของคณบดี และผู้ อ านวยการส านั ก/สถาบัน ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๒ และได้รับ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
คณบดี ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามความในมาตรา ๓๙ แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ กาหนดให้ “การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ในตาแหน่งคณบดี ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และให้นาบทบัญญัติในหมวด ๔ มาใช้บังคับใช้

๒๐
โดยอนุโลม” ซึ่งหมวด ๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ราชภัฏ พ.ศ ๒๕๔๗ กาหนดให้ “รายงานผล
การติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลงานของมหาวิท ยาลั ยและของอธิการบดีพ ร้อมความเห็ น ต่อสภา
มหาวิทยาลั ย ทุกปี ” จึงเสนอผลการประเมินผลงานของคณบดีและผู้ อานวยการส านัก/สถาบั น ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๒ สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑) ควรน าผลงานด้านการรับนักศึกษา การจบการศึกษา และการได้งานทาของ
นักศึกษามาเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินคณบดี
๒) ควรก าหนดกลุ่ ม เป้ า หมายในส่ ว นของการประเมิ น ผู้ อ านวยการส านั ก ให้
ครอบคลุมกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีจานวนที่มากขึ้น เช่น สถาบันวิจัยและพัฒนา ควรมีนักวิจัยเป็นกลุ่มเป้าหมายด้วย
๓) ควรนาข้อมูลที่เป็นเชิงคุณภาพมาเสริมการสรุป ก็จะทาให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้น
มติ ที่ ป ระชุ ม อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๗) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และหมวด ๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ
เห็นชอบผลการประเมินผลงานของคณบดีและผู้อานวยการสานัก/สถาบัน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๖.๑ รายงานประจาปีเกี่ยวกับผลการดาเนินงานด้านจรรยาบรรณ ประจาปี ๒๕๖๒
ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามความในข้อ ๒๓ (๕) แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๒ กาหนดให้คณะกรรมการ
จรรยาบรรณ “เสนอรายงานประจาปีเกี่ยวกับผลการดาเนินงานด้านจรรยาบรรณ ต่อสภามหาวิทยาลัย” นั้น
คณะกรรมการจรรยาบรรณจึงจัดทารายงานประจาปีเกี่ยวกับผลการดาเนินงานด้านจรรยาบรรณ
ประจาปี ๒๕๖๒ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจรรยาบรรณ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมแยกชุด)
ที่ประชุมรับทราบ
๖.๒ รายงานสถานะเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รายงานสถานะเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลั ย มีเงิน สะสม จานวน ๑๖๓,๖๐๙,๓๕๓.๐๕ บาท ซึ่งยอดนี้ก็มาจากเงิน รายรับ
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จานวน ๑๓๙,๐๑๙.๖๐๖.๙๓ บาท และยอดยกมา ๑๔๔,๘๙๒,๘๗๐.๖๕ บาท
รวมเป็น ๒๘๓,๙๑๒,๔๗๗.๕๘ บาท หักรายจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จานวน ๑๐๘,๗๗๙,๗๐๙.๕๓ บาท

๒๑
คงเหลื อ ๑๗๕,๑๓๒,๗๕๘,๐๕ บาท หั ก เงิ น กั น ไว้ เบิ ก เหลื่ อ มปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จ านวน
๑๑,๕๒๓,๔๑๕.๐๐ บาท คงเหลือเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จานวน ๑๖๓,๖๐๙,๓๕๓.๐๕ บาท
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
๗.๑ ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์ ขอลาออกจากตาแหน่งประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ มีผล
ให้พ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ ที่ยังเหลืออยู่มากกว่า ๙๐ วัน จึงต้องมีการดาเนินการให้ได้ผู้ดารงตาแหน่ง
แทน ตามมาตรา ๒๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ.
๒๕๕๒ ซึ่งตามความในข้ อ ๒๑ แห่ งข้ อบั งคั บ ดั งกล่ าว กาหนดว่า “ให้ มีค ณะกรรมการคณะหนึ่ งเรีย กว่ า
คณะกรรมการจรรยาบรรณ ประกอบด้วย
(๑) กรรมการซึ่งมาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัยคัดเลือกกันเองสองคน”
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจึงได้มีการคัดเลือกกันเอง ผลการเลือกได้ ดร.กาพล วันทา แทน
ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์
และตามความในข้อ ๒๑ วรรคสามแห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย
จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๒ กาหนด “ให้กรรมการตาม (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) เลือก
กรรมการตาม (๑) เป็นประธานและรองประธาน”
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุม รั บ ทราบ และมอบเลขานุ ก ารสภามหาวิท ยาลั ย แจ้งเลขานุ ก าร
คณะกรรมการจรรยาบรรณ ดาเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยจรรยาบรรณ
ของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๒ ต่อไป
๗.๒ การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๒๒ น.
นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค์

ผู้บันทึกและผู้พิมพ์
ผู้บันทึกและผู้พิมพ์
ผู้บันทึกและตรวจรายงาน
ผู้ตรวจทานรายงาน

