๑
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น ๓ อาคารอานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รายนามผู้เข้าประชุม
๑. นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ
๓. ดร.กาพล วันทา
๔. ดร.คมศร วงษ์รักษา
๕. ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์
๖. นายประพันธ์ มนทการติวงศ์
๗. นายเสฎฐนันท์ อังกูรภาสวิชญ์

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย
๘. อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์
กรรมการจากผู้บริหาร
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า กรรมการจากผู้บริหาร
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง
กรรมการจากผู้บริหาร
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์
กรรมการจากผู้บริหาร
๑๒. อาจารย์ ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวลิต สมพงษ์เจริญ กรรมการจากคณาจารย์ประจา
๑๔. อาจารย์ ดร.ภูมินทร์ สุมาลัย
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
๑๕. อาจารย์ ดร.สมชาติ เกตุพันธ์
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ กองตูม
รองอธิการบดี
๑๗. นางสาวทิพย์สุดา แก้วรัก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๑๘. นางสาวธนารีย์ นุ่มกลิ่น
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๑๙. นายประทีป เช้าชื่น
เจ้าหน้าที่โสตทัศน์
๒๐. นายวุฒิกร ไชยพันธ์
นิติกร
๒๑. นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๒๒. นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาราญ สุขแสวง
๒. นายพูนชัย คทาวัชรกุล
๓. นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์
๔. นางสาวรพินท์นิภา สุขสวัสดิ์
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

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

คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
นิติกร
นิติกร

๒

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากประธาน
๑) สวัสดีปีใหม่กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน และขอมอบหนังสือสร้างสติ รักษาจิต สู้โควิด
๑๙ ซึ่งคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านในการสร้างสติ ในตอนท้ายหนังสือจะมีการอ้างถึง ถ้าสนใจฝึกจะมี
การสอนแบบคอร์สออนไลน์ สามารถศึกษาต่อเนื่องได้
๒) การศึกษาของสถาบัน Oxford Economics พบว่าทักษะสาคัญสาหรับองค์กรใน ๑๐ ปี
ข้างหน้า สามารถแบ่งออกได้เป็น ๔ กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้
(๑) กลุ่มทักษะด้านดิจิทัล โดยแบ่งย่อยออกเป็น
- การใช้งานดิจิทัลสาหรับงานธุรกิจ
- การใช้ดิจิทัลในการทางานจากที่ไหนก็ได้
- การใช้ระบบสารสนเทศ ทั้งซอฟท์แวร์ต่างๆสาหรับงานองค์กร
- การออกแบบโดยใช้เครื่องมือดิจิทัล
- การใช้เครื่องมือที่เกี่ยวกับโซเชียล มีเดีย
(๒) กลุ่มทักษะด้านวิธีคิดแบบที่มีความยืดหยุ่น หรือ Agile Thinking (Soft Skill)
- การคิดที่หลากหลายวิธีในการแก้ปัญหา
- ทักษะด้านนวัตกรรม
- การจัดการกับโจทย์ที่ไม่ชัดเจน
- การหาจุดที่ลงตัวระหว่าง ๒ ด้านของการดาเนินการต่างๆ
- ความสามารถการมองภาพรวมหรือคิดแบบองค์รวม
(๓) กลุ่มทักษะด้านการสื่อสารกับคนอื่น (Soft Skill)
- การร่วมสร้างอะไรร่วมกับคนอื่นๆ และการระดมสมอง
- การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
- การทางานเป็นทีม
- การเข้าใจบทบาทการทางานร่วมกับคนอื่น
- การสื่อสารไอเดียหรือเรื่องราวผ่านทางการนาเสนอและการเขียน
(๔) กลุ่มทักษะด้านความเป็นสากล
- การจัดการความหลากหลายของคนในที่ทางาน
- ความเข้าใจตลาดต่างประเทศ
- สามารถทางานในประเทศต่างๆได้
- ด้านภาษาต่างประเทศ
- ความเข้าใจวัฒนธรรมแต่ละประเทศ
๓) สติในการกิน การควบคุมน้าหนักอย่างยั่งยืนด้วยน้าปั่นผัก
การลดน้าหนักที่ผ่านมามักไม่ยั่งยืน ส่วนใหญ่ลดได้ชั่วคราวแล้วจะกลับมาเท่าเดิมหรือมาก
กว่าเดิม ด้วยเหตุ ๒ ประการ
(๑) ร่างกาย จะกลับไปที่น้าหนักสูงสุดเสมอนอกจากจะรักษาน้าหนักที่ ต่าลงอย่างน้อย ๑ ปี
ดังนั้นการควบคุมน้าหนัก จึงต้องเป็นวิถีชีวิตไม่ใช่ทาระยะสั้นๆ
(๒) การควบคุมน้าหนักต้องไม่ทุกข์ทรมานร่างกาย (โดยเฉพาะการอด/งดอาหาร) มิฉะนั้น
จะทาอย่างยั่งยืนไม่ได้

๓
ทางออกที่สาคัญคือก่อนอาหารควรดื่มน้าปั่นผักวันละ ๔ แก้วๆ ละ ๒๕๐ ซีซี (เช้า ๒ แก้ว
ก่อนอาหารกลางวัน-เย็น มื้อละ ๑ แก้ว) โดยมื้อเช้าจะทาให้อิ่มโดยไม่ต้องทานอาหารเช้าร่างกายจะดึงไขมัน
ส่วนเกินกลับมาเป็นพลังงาน ส่วนมื้อกลางวัน/เย็น จะช่วยให้ทานอาหารลดลงแต่อิ่ม (กระเพาะอาหารเรามี
ความจุประมาณ ๕๐๐ ซีซี การทานน้าปั่นผักก่อนจึงช่วยลดอาหารที่ทานโดยเฉพาะแคลอรี่ โดยยังคงรู้สึกอิ่ม)
โดยมีวิธีดังนี้
(๑) เป็นการปั่นแบบมีกาก (ไม่ปลอกเปลือก ไม่แยกกาก) เพราะช่วยรักษาสารอาหาร
และกากอาหารที่จาเป็น
(๒) ใช้ผัก ๓ ชนิด เป็นหลัก : แครอท ๑ หัวใหญ่ มะเขือเทศ ๑ หัวใหญ่และบีชรูท
๑ หัวเล็ก หั่นเป็นชิ้นใหญ่ ๆ เติมน้าให้ได้ร ะดับเดียวกับผั ก ทั้งนี้อาจเติมผักผลไม้ประจาฤดูกาล เช่น ฝรั่ง
เสาวรส สับปะรด คื่นช่าย ฯลฯ ซึ่งจะทาให้รสชาติดีขึ้น และไม่จาเจ
(๓) ต้องใช้เครื่องปั่นแท่นใหญ่ (มากกว่า ๑๒๐๐ วัตต์ รอบปั่นมากกว่า ๒๐,๐๐๐
รอบ) ปั่นนาน ๒-๓ นาที เพื่อให้ผนังเซลล์แตกที่จะนาสารอาหารออกมาจากเซลล์ได้มากที่สุด
(๔) ดื่มอย่างมีสติ ค่อย ๆ ดื่มและรับรู้รสชาติที่ดื่ม
เครื่องปั่นแท่นใหญ่ มี ๒ แบบ
(๑) แบบพื้นฐาน ราคาต่ากว่า ๒,๐๐๐ บาท เช่น Otto Sharp ซื้อได้ตาม Supermarket
และศูนย์การค้าทั่วไป หรือ ออนไลน์
(๒) แบบสุญญากาศ มีทั้งปั่นเย็น และปั่นได้ทั้งร้อนเย็น ซึ่ง ยี่ห้อที่ได้รับการยอมรับ
(Brand name) จะลดราคามากกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท ที่ราคาต่าสุดเป็นสินค้าออนไลน์ของจีนประมาณ ๕,๐๐๐ บาท
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๒ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากอธิการบดี
๑) มอบโล่รางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยชุมชนดีเด่น
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ชูเ มือ ง ผู้อานวยการสถาบั น วิ จัย และพั ฒ นา แจ้ง ว่ า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัจจา ไกรศรรัตน์ นักวิจัยดีเด่น และนายจันทร์ เรืองเรรา นักวิจัยจากชุมชนดีเด่น
เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากพันโท หม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล ผู้แทนพระองค์
ในงานประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย” ครั้งที่ ๖ ราชภัฏราชภัฏดิ์
: สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และรับมอบช่อดอกไม้
แสดงความยินดีกับนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยชุมชนดีเด่นทั้ง ๒ ท่าน จากนายกสภามหาวิทยาลัย
ที่ประชุมรับทราบ
๒) รายงานผลคดีตามคาสั่งศาลปกครองสูงสุด
นางสาวรพินท์นิภา สุขสวัสดิ์ นิติกร แจ้งว่า ตามที่ ศาลปกครองเพชรบุรีได้มีคาพิพากษา
คดีหมายเลขดาที่ บ.๑๗/๒๕๖๓ คดีหมายเลขแดง ที่ บ.๖/๒๕๖๒ ให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีในการประชุม
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกและรับรองคณบดีคณะครุศาสตร์
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยให้มีผลนับแต่คดี
ถึงที่สุด ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คาพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น นั้น

๔
ต่อมา เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ศาลปกครองเพชรบุรี ได้นัดฟังคาสั่งศาลปกครอง
สูงสุด คดีหมายเลขดาที่ อ.๑๐๖/๒๕๖๒ คดีหมายเลขแดงที่ อ.๒๕๔/๒๕๖๓ ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว
เห็นว่า คาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสามมิ ได้เป็นการโต้แย้งข้อวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นต้นแต่อย่างใด และ
ไม่มีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อาจทาให้ศาลปกครองสูดสุดวินิจฉัยแตกต่างไปจากคาพิพากษาศาลปกครอง
ชั้นต้น อุทธรณ์ของผู้ ฟ้องคดีทั้งสามจึ งเป็ นอุทธรณ์ ที่มีข้ อเท็จจริงหรื อข้อกฎหมายไม่ เป็นสาระอันควร ได้ รั บ
การวินิจฉัย ซึ่งศาลปกครองมีอานาจสั่งไม่รับอุทธรณ์ไว้พิจารณา และสั่งจาหน่ายคดีออกจากสารบบความ
ดังนั้น เมื่อศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยมีคาสั่งไม่รับอุทธรณ์คดีนี้ คดีจึงถึงที่สุด โดยสภามหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามคาพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น และศาลปกครองเพชรบุรีได้ส่งหมายแจ้งคาบังคับ ลงวันที่ ๒
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ปฏิบัติตามคาพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นโดยเคร่งครัด (รายละเอีย ดตาม
เอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
ที่ประชุมรับทราบ
๓) สถานะโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. ๒๕๕๖
นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์ นิติกร แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้รับหนังสือจากสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๓(๓) /๓๔๐๖ ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่องแจ้งผลทบทวนมติ
การจัดตั้งโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัย ต่อมา
มหาวิทยาลัยฯ ได้ดาเนินการเสนอแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย โรงเรียน
สาธิตแห่ งมหาวิทยาลั ย ราชภัฏ หมู่บ้ านจอมบึง พ.ศ.๒๕๕๖ และประกาศที่เกี่ยวข้อง เพื่อทบทวนสถานะ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตามข้อบังคับฉบับดังกล่าว
มหาวิทยาลัยฯ ได้เสนอ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย โรงเรียน
สาธิ ตแห่ งมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏหมู่ บ้ านจอมบึ ง พ.ศ. .... ต่ อที่ ประชุ มคณะกรรมการกลั่ นกรองกฎหมายฯ
ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่ อ วั น ที่ ๑๑ กั น ยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่ ป ระชุ ม ได้ ใ ห้ ข้ อ เสนอแนะ
พร้อมขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเรื่องดังกล่าวอีกครั้ง มหาวิทยาลัยฯ จึงได้แต่งตั้งคณะทางานพิจารณาเรื่อง
ดังกล่าว ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยที่ ๑๖๓๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ และต่อมาคณะทางาน
ได้รายงานผลการพิจารณาเรื่องดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่
๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวัน ที่ ๑๗ ธัน วาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเรื่องดังกล่ าวได้มีการพิจารณาและมี มติที่ประชุ ม ว่ า
“คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีมติเห็นชอบ ให้โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง เป็นส่วนงานภายใน ตามที่คณะทางานพิจารณา ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ว่าด้วย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มอบคุณนันท์นภัส มีถาวร หัวหน้าหน่วยตรวจสอบ
ภายในประสานผู้เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการแจ้งสภามหาวิทยาลัย และสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
ทราบต่อไป”
ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงขอรายงานว่า โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง ยังคงเป็นส่วนงานภายใน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย โรงเรียนสาธิ ตแห่ง
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ หมู่ บ้ านจอมบึ ง พ.ศ. ๒๕๕๖ เช่นเดิม และมหาวิทยาลั ย จะได้ร ายงานให้ ส านั ก งาน
ปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม ทราบต่ อ ไป (รายละเอี ย ดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม)

๕
ที่ประชุมรับทราบ โดยให้มหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับไปให้เหตุผลเพิ่มเติมการจัดตั้ง
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นส่วนงานภายใน และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ในการประชุมครั้งต่อไป
๔) มอบเกียรติบัตรแก่คณะนักกีฬาที่ไปแข่งขัน “IMANE Futsal Freshy University League 2020”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า แจ้งว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ในการแข่งขัน "IMANE Futsal Freshy University League 2020" รอบชิงชนะเลิศ
เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ยิมเนเซียม ๖ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต โดยมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วม
๑๖ แห่ง และได้รับรางวัล นักเตะยอดเยี่ยม ดาวซัลโว นายทรงพล เทพมาลี นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ซึ่งได้รับถ้วยเกียรติยศจาก นายอดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ อุปนายก และประธานพัฒนาฟุตซอล
ไทย และฟุตบอลชายหาดสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ใน พระบรมราชูปถัมภ์ ในการนี้นายกสภา
มหาวิทยาลัยมอบเกียรติบั ตรให้ กับ อาจารย์สุวรรนีย์ ธุระแพง ตัวแทนหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตซอล และ
นายสงบสุข หนองตากโล ผู้แทนผู้ฝึกสอน และ นายทรงพล เทพมาลี ตัวแทนนักกีฬา รับมอบถ้วยเกียรติยศ
จากนายกสภามหาวิทยาลัย
ที่ประชุมรับทราบ
๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ แจ้งว่า สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ า ๒๐๑๙
(COVID-19) มีการระบาดระลอกใหม่ ดังนั้นเพื่อให้งานประสานเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
เชื้ อ ไวรั ส โคโรน่ า ๒๐๑๙ (COVID-19) มี ค วามเรี ย บร้ อ ย มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง จึ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะท างาน ศปปค.MCRU หรื อ คณะท างานศู น ย์ ป ระสานงานเพื่ อ ป้ อ งกั น การแพร่ ร ะบาดโควิ ด ๑๙
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกชุด)
ดร.คมศร วงษ์รักษา เสนอว่าควรเพิ่มหน้าที่ให้คณะทางานรายงานผลให้มหาวิทยาลัยทราบเป็นระยะ
ที่ประชุมรับทราบ
๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ กองตูม แจ้งว่า การรั บ รองการประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐
กัน ยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ด้ว ยวิธีการที่ห น่ ว ยงานก าหนดซึ่ งเป็น ไปตามหลั กเกณฑ์ กระทรวงการคลั งว่ า ด้ ว ย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้จัดทาหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑) รายงานการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน สาหรับรอบระยะเวลาดาเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓
(แบบ ปค.๔) รายงานการประเมินผล และการปรับปรุงการควบคุมภายใน สาหรับรอบระยะเวลาดาเนินงาน
สิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ (แบบ ปค.๕) และรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุม
ภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖) (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกชุด)
ดร.คมศร วงษ์รักษา เสนอแนะว่า ควรเพิ่มการรายงานอัตราการคงอยู่หรือจานวนนักศึกษาที่ออก
กลางคัน
ที่ประชุมรับทราบ

๖
๑.๓ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากกรรมการ
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ แจ้งว่า เนื่องจากเป็นประธานคณะกรรมการ
พิจ ารณาตาแหน่ ง ทางวิช าการ คณะกรรมการพิจ ารณาต าแหน่ง ทางวิช าการชุดนี้ เป็น คณะกรรมการที่ มี
ความเข้มแข็ง และมีผู้ทรงคุณวุฒิระดับศาสตราจารย์ทั้งหมด ในการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ความคิดเห็น
ประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
ข้าราชการของมหาวิทยาลัยพลาดโอกาสที่จะได้รับเงิน ๘% หลายปีมาแล้ว การจะให้
เงินเดือนเพิ่มขึ้น ๘% แก่ฝ่ายข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลั ยสายสนับสนุน ในปัจจุบัน มี ๒ แนวคิด คือ
๑) จ่าย ๘% ย้อนหลัง ๕ ปี แนวคิดนี้ใช้เงินแปดพันล้านบาท ๒) ปรับฐานเงินเดือนจากปีที่เกิดเหตุ จนถึง
ปัจจุบันจะใช้เงินห้าพันล้านบาท ปัจจุบันนี้อยู่ในกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา หลังจากนี้
จะน าเสนอคณะรั ฐ มนตรีพิจ ารณา ผู้ที่ผ ลั กดันเรื่องนี้ คือ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่ าธรรมทัศน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา กล่าวว่า ณ วันนี้ สถาบันอุดมศึกษาต้องปรับตัวอย่างมาก คือ การ Reinventing University เป็น
การพลิกโฉม มหาวิทยาลัยต้องมีการปรับใหม่ มิเช่นนั้นจะอยู่ไม่ได้ เนื่องจากจานวนนักศึกษาที่จะเข้าสู่ ระบบ
ลดน้อยลง กรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการจึงเป็นห่วงอย่างมาก จะเสนอวิธีการ คือ มหาวิทยาลัยต้อง
เปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและ
สอดคล้อ งกับ ความต้อ งการด้า นสัง คมและเทคโนโลยี รูป แบบที่เ สนอแนะ คือ วิธ ีก ารศึก ษาควรจะเรียน
จากการฝึกปฏิบัติโดยเฉพาะจากสถานประกอบการ ปัจจุบันนักศึกษามองว่าการศึกษาในมหาวิทยาลั ย อาจ
ไม่จาเป็น ซึ่งปัจจุบันมีการวัดทักษะคนที่มาสมัครงานโดยดูความสามารถในการทางาน ไม่ดูประวัติการศึกษา และ
วัดทักษะการทางาน ดังนั้นควรมีการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้สั้นลง การเพิ่มเนื้อหาที่จาเป็นสาหรับ
ยุคปัจจุบัน และที่สาคัญที่สุด คือ การพัฒนาอาจารย์ผู้สอน ต้องมีการปรับตัวอย่างมาก ต้องเรียนเรื่องใหม่ ๆ
ตลอดเวลา ต้องเรียนเกี่ยวกับ Marketing และมีความรู้เรื่อง Data Science และ ได้พูดถึงการเปิดหลักสูตร ควรมี
การเปิดหลักสูตรระยะสั้น ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นห่วงเรื่องจานวนนักศึกษาที่ลดน้อยลง ปัจจุบันนักศึกษาจะเลือกเรียน
กับสถาบันที่มีชื่อเสียง มหาวิทยาลัยควรประชาสั มพันธ์ให้ มากขึ้น และนักศึกษาที่เรียนฟิสิ กส์ วิทยาศาสตร์
มี จ านวนน้ อยลงมหาวิ ทยาลั ย มี แนวทางการประชาสั มพั นธ์ อย่ างไร และควรเพิ่ มวิ ช าคอมพิ วเตอร์ เ พิ่ ม ไป
ทุกหลักสูตร ซึ่งเป็นเรื่องสาคัญ
ประธาน เสนอว่าการปรับหลักสูตรต้องมีความเข้าใจว่ามหาวิทยาลัยรับนักศึกษาระดับกลางๆ
จึงควรปรับหลักสูตรให้มีความสอดคล้อง จะมีด้านหนึ่ง คือ การ Re-skill Up-skill คนจานวนหนึ่งที่ไม่จาเป็น
ต้องได้รั บ ปริ ญ ญา และอีกด้านหนึ่ ง คนจ านวนหนึ่งซึ่ งการเข้า มาศึ ก ษาที่ม หาวิ ท ยาลั ย ทาอย่า งไรจะเกิ ด
ประโยชน์กับนักศึกษา เช่น นักศึกษาที่รับเข้ามาทาอย่างไรให้รับปริมาณที่พอเหมาะและมีคุณภาพ มี Skills
ต่าง ๆ ตาม Oxford Economics มี Higher Order Thinking มี Communication skill ซึ่งเป็น Soft skill
และมี Systems Thinking มี International Skill และ IT skill เห็นว่าการปรับเปลี่ยนหลักสูตรใหม่ควรมี
การพิจารณาเรื่องเหล่านี้ด้วย
นายประพันธ์ มนทการติวงศ์ ให้ข้อสังเกตเรื่องการพัฒนาที่สาคัญ คือ พัฒนาอาจารย์ผู้สอน
ในเรื่องการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษา ควรมีเทคนิคการถ่ายทอดให้ผู้เรียน เรียนแล้วสนุกได้รับความรู้ การพัฒนา
ผู้สอนซึ่งเป็นบุคคลสาคัญขององค์กร
ที่ประชุมรับทราบ

๗

๒) นายเสฏฐนั นท์ อังกูรภาสวิชญ์ ประธานกรรมการส่ งเสริมกิจการมหาวิ ทยาลั ย แจ้งว่า
คณะกรรมการส่ งเสริ มกิจ การมหาวิทยาลั ย ได้มีการระดมทุนการศึกษา เป็นเงินจานวน ๕๕๐,๐๐๐ บาท
เรียบร้อยแล้ว และจะทาเรื่อง Star-UP เรื่องสหกิจศึกษา ซึ่งจะใช้ทุนจานวนมาก ดังนั้นคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยจึงมีมติจัดกิจกรรมกอล์ฟการกุศล จานวน ๔๐ ทีม ทีมละ ๓๐,๐๐๐ บาท ณ สนามกอล์ฟ
ภาณุรั งษี ซึ่งเจ้ ากรมการทหารช่างก็ให้ ความอนุเคราะห์ ให้ ค่าบริห ารสนามกอล์ ฟเพียง ๑๐,๐๐๐ บาท
ในการจัดการแข่งขันครึ่งวัน จานวน ๑๘ หลุม ๔๐ ทีม ขณะนี้ก็ได้บอกบุญให้ทุกท่านช่วยกันสนับสนุน และใกล้
จะครบ คาดว่าจะได้รับเงิน จานวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท จะโอนเข้ามหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษาที่จะนามาใช้
ในเรื่อง Star-Up และสหกิจศึกษา โดยผู้ที่สนับสนุนกิจกรรมก็สามารถนาใบเสร็จรับเงินไปลดหย่อนภาษีได้
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๔ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากเลขานุการ
ขอเพิ่มระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ ๖.๑ เรื่องโครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของ
ประเทศไทย (Re-inventing University System) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ประธานขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่
๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีการแก้ไข ดังนี้
๑) ประธานขอแก้ไขระเบียบวาระที่ ๑.๑ ข้อ ๑) โดยใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“๑) มีโอกาสได้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาโครงการที่เป็นความร่วมมือ
ระหว่างกรมสุขภาพจิตกับ สสส. โครงการสร้างสุขและจิตสานึกด้วยโปรแกรมสติในองค์กร (Mindfulness in
Organizations : MIO) ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบในการนา Mindfulness Psychology หรือสติในแนว
จิตวิทยามาใช้ในองค์กร และคณะกรรมการบริหารได้พิจารณารับโครงการ จึงได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรม ๒ ครั้ง
ในฐานะที่ปรึกษาของโครงการ
โปรแกรมการใช้ Mindfulness Psychology ซึ่งเป็นแนวจิตวิทยา กับ Neuroscience
มีการพัฒนาและศึกษาทั่วโลก เมื่อนามาใช้กับองค์กรจะมีเครื่องมือ ๒ ชุด คือ เครื่องมือการฝึกอบรมให้เกิด Skill
และเครื่องมือบริหารให้เป็นวิถีองค์กร

๘

เครื่องมือการฝึกอบรม จะมี ๓ ชุด ชุดที่หนึ่งเรื่องการทางานอย่างมีสติหรือสติกับการพัฒนาตน
มี ๒ เครื่องมือ ประกอบด้วยการฝึกสมาธิ และการทางานอย่างมีสติ ชุดที่สองเรื่องการทางานร่วมกันเป็นทีม และ
ความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ โดยการฝึกสติสื่อสารหรือสื่อสารอย่างมีสติ และสติคิดบวก ชุดที่สามเรื่องการพัฒนา
องค์กร จะมีการฝึกการประชุมที่ใช้สติสนทนา ๒ ชนิด คือการประชุมแบบ Dialogue กัลยาณมิตรสนทนา
ที่เน้นการฟังอย่างใคร่ครวญ(เพื่อการเรียนรู้)กับCreative Discussion การอภิปรายอย่างสร้างสรรค์ (เพื่อแก้ไข
ปัญหา) การประชุม ๒ แบบนี้ ถ้าเป็นประชุมอย่างมีคุณภาพก็จะขับเคลื่อนองค์กรได้ดี

๒)

หลักคิดของสมาธิ และสติที่ไม่ใช่ศาสนา เมื่อนามาใช้ในทางโลกจะเน้นว่า จิตของคนเราที่ใช้
งานอยู่เป็นจิตพื้นฐาน จิตขณะพักเรียกว่าหลับ จิตขณะทางานเรียกว่าตื่น จิตพื้นฐานมีลักษณะสาคัญคือจะสะสม
ความคิดลบ กลายเป็นอารมณ์และความเครียด ดังนั้นในแง่จิตวิทยา การที่คนมีความเครียดถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา
ตัวอย่าง เช่น บุคลากรมาทางานตรงเวลา ๑๐ ครั้ง มาสาย ๑ ครั้ง เราจะจาครั้งที่มาสาย เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงเป็นเหตุผล
ว่าทาไมจิตพื้นฐานจึงสะสมอารมณ์และความเครียด เพราะจิตชอบเก็บความคิดลบเอาไว้ในใจของตัวเอง ส่วนจิต
ขั้นสูงกว่า มี ๒ แบบ จิต(ขั้นสูง) พักเรียกว่าสมาธิ จิตทางานเรียกว่าสติ การใช้จิตขั้นสูงกว่า จิตจะมีคุณภาพ คือ
เป็นจิตที่สงบ มั่นคง สมดุล สรุปได้ว่า จิตทั้งสองแบบจะมีทั้งพักและทางาน พัก จิตพื้นฐานเรียกว่าหลับขั้นสูง
กว่าเรียกว่าสมาธิ ทางาน จิตพื้นฐานเรียกว่าตื่น ขั้นสูงกว่าเรียกว่าสติ เวลาฝึกจิตขั้นสูงในทางจิตวิทยาจะเปลี่ยน
จากการที่คนเราสะสมความคิดลบกลายเป็นความเครียดมาเป็นผู้ที่จัดการกับอารมณ์และความเครียดได้ดีขึ้น

๙

การฝึกสมาธิก็จะฝึกให้หยุดคิด เช่น ให้อยู่กับลมหายใจ ก็จะเกิดความสงบและผ่อนคลาย
สังเกตว่าคาว่าสติ สมาธิ เมื่อใช้ในภาษาพูดจะไม่ใช่ความหมายนี้ เช่น คาพูดว่าขับรถอย่างมีสมาธิ อ่านหนังสือ
อย่างมีสมาธิ ซึ่งไม่ใช่จิตขั้นสูงกว่า เมื่อเป็นภาษาพูดแปลแค่ว่าจดจ่อ

การไปคลายเครียด อย่างเช่น การสังสรรค์ การท่องเที่ยว ในทางจิตวิทยาส่วนใหญ่ไม่ถือว่าเป็น
การคลายเครียด แต่เรียกว่าเป็นการเบี่ยงเบน พอกลับมาบ้าน เข้าที่ทางานก็จะเครียดใหม่อีก ดังนั้นโปรแกรมนี้
มีการลดและผ่อนคลายความเครียดได้จริงโดยวิธีการทาให้หยุดคิด ฝึกจัดการความคิดจากจิตใต้สานึก รวมทั้ง
ฝึกจัดการความง่วง โปรแกรมนี้เป็นนวัตกรรมที่สามารถทาให้คนนั่งสมาธิได้สงบจากการเรียนรู้ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง
เพราะเป็นการเรียนรู้ทีละ Step เป็นขั้นตอน และเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ เมื่อฝึกสมาธิสาเร็จก็จะได้รับประโยชน์
ของสมาธิ ทาให้คลายเครียด และเป็นพื้นฐานที่ดีในการทางานอย่างมีคุณภาพ ประโยชน์อีกประการหนึ่ง
ของสมาธิ ในโปรแกรมนี้ คือ พอจิตสงบก็จะฝึกสติได้ง่าย คาว่าสติในทางจิตวิทยาแปลว่ารู้ในสิ่งที่ทาหรืออยู่กับ
ปัจจุบัน

๑๐

โปรแกรมนี้จะฝึกสติโดยใช้(การรู้)ลมหายใจ เนื่องจากลมหายใจมีคุณสมบัติ ๒ ข้อ ข้อแรก
ลมหายใจ ที่ปลายจมูกเบาทาให้สังเกตได้ยาก การจะรู้ลมหายใจที่เบาได้ทาให้ต้องหยุดคิด จึงเป็นการฝึกสมาธิ
คุณสมบัติอีกข้อหนึ่ง คือ ลมหายใจมีความเป็นปัจจุบัน ถ้าเราฝึกการรู้ลมหายใจจึงเป็นการช่วยให้รู้ในกิจหรือสิ่ง
ที่ทาปัจจุบันหรืออยู่กับปัจจุบันได้ดีขึ้น
(จากนั้นได้เชิญให้ที่ประชุมฝึกสมาธิและสติ โดยใช้เวลา ๒-๓ นาที)
ที่ประชุมฝึกสมาธิและสติ

โปรแกรมนี้พอฝึกสติได้แล้ว ก็จะนาสติมาใช้ในการสื่อสาร คือพูดและฟังอย่างมีสติ ที่ จะทาได้
โดยการรู้ลมหายใจในการพูดและฟัง เป็นทักษะที่สามารถฝึกได้และเห็นความแตกต่างจากการสื่อสารทั่วไป เช่น
ให้จับคู่ AB เล่าและฟังเรื่องคับข้องใจ แล้วลองให้เล่าและฟังแบบมีสติ จะพบความแตกต่างสาคัญ

๑๑

ที่สาคัญมากคือการนาสติไปใช้ในการประชุม ในการประชุมจะมีกติกา โดยก่อนประชุมมีการทา
สมาธิ ๒ – ๓ นาที และจากนั้นให้รู้ลมหายใจในขณะที่มีการพูดและฟัง ซึ่งจะเรียนรู้มาแล้วจากการฝึกในเรื่อง
สติ สื่ อ สาร วาระใดเป็ น วาระเพื่ อ การแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู้ ซึ่ ง ในทางจิ ต วิ ทยาเรี ย กว่า กั ล ยาณมิ ต รสนทนา
(Dialogue) ก็จะเน้นการฟังอย่างใคร่ครวญ และมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ถ้าเป็นวาระเพื่อการพิจารณา
ซึ่งมีลักษณะเป็นการแก้ปัญหา จะเรียกว่าการอภิปรายอย่างสร้างสรรค์ (Creative Discussio) คือเน้นให้รู้
ลมหายใจและช่วยกันออกความเห็นในการแก้ปัญหาเรื่องนั้นอย่างมีสติ

โดยสรุปและซักถาม โปรแกรมนี้ฝึกสมาธิด้วยการรู้ลมหายใจ ให้ความคิดหยุดเกิดภาวะจิต
พักที่รู้ตัวตลอดเวลา ซึ่งไม่เหมือนการนอนหลับ เมื่อรู้ลมหายใจและรู้ในสิ่งที่ทาอย่างต่อเนื่องก็จะเข้าสู่การมีสติ
คือ จิ ตทางานโดยไม่ว อกแวก ไม่ถูกสอดแทรกด้ว ยอารมณ์ ไม่เหมือนกั บจิตพื้นฐานที่จะวอกแวกและถู ก
สอดแทรกด้วยอารมณ์ได้ง่าย แล้วก็นาจิตนี้ไปใช้ในการสื่อสาร ใช้ในการประชุมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
การแก้ไขปัญหา ดังนั้นคนที่เรียนโปรแกรมนี้จะมีสติในการทา พูด คิด โดยสอนทักษะการฝึกสมาธิ ฝึกสติ ฝึก
สติสื่อสาร ฝึกสติสนทนาในการประชุม และท้ายที่สุดหัวใจสาคัญคือการนาเข้าไปสู่ระบบงาน เช่น ทาสมาธิก่อน
และหลังเลิกงาน เพื่อให้เริ่มต้นทางานด้วยความสงบ มีสติระหว่างวัน รู้ลมหายใจรู้ในสิ่งที่ทาโดยมีเสียงเตือน
โปรแกรมเสียงเตือน ก็จะมีแอปพลิเคชันระฆังสติที่จะผลิตเสียงเตือนเป็นระยะ เช่น ทุกห้ านาที สิ่งนี้จะเป็นตัว
เตือนให้เรากลับมารู้ลมหายใจ รู้ในสิ่งที่ทา โดยทั้งหมดตกลงให้เป็นกติกาในการทางานร่วมกัน ก็จะเกิดสติ
สื่อสาร การประชุมก็จะเป็นสติสนทนา คือ มี Dialogue และ Creative Discussion ในที่ประชุม
ยุทธศาสตร์การสร้างสติในองค์กร โปรแกรมนี้ควรทากับบุคลากรสายสนับสนุนก่อน เพราะจาก
บุ ค ลากรห้ า ร้ อ ยกว่ า คนของมหาวิ ท ยาลั ย ประมาณครึ่ ง หนึ่ ง ของบุ ค ลากรทั้ ง หมดเป็ น สายงานสนับสนุน
ซึ่งเป็นสายงานที่ต้องการการพัฒนาให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น ถัดไปควรทากับคณาจารย์ด้วยโดยทาให้เป็นวิถีองค์กร

๑๒

เครื่องมืออีก ๑ ชุด คือ ชุดเครื่องมือการบริหาร ที่คุ้นเคยคือ PMQA หรือ TQA แต่เขียนให้ง่าย
ไม่ซับซ้อน คือ มีระบบหลัก ที่นาสติไปใช้ในการทางาน ในทีม และในการประชุม ซึ่งจะทาได้ต้องมี ร ะบบ
สนับสนุนประกอบด้วยการนา มีแผน มีการบริหาร มีการพัฒนาบุคลากร และมีสารสนเทศที่ดี ก็จะเกิดผล และ
มีข้อกาหนดเหมือนกับ PMQA

ในการนาต้องมีการประกาศเป็นนโยบาย มีการสื่อสารว่าเป็นคุณค่าสาคัญ มีการผลักดัน
ต่อเนื่อง มีการสร้างความเป็นแบบอย่างของกลุ่มผู้นาให้กับกลุ่มบุคลากร มีการทาแผนยุทธศาสตร์และแผน
หน่วยงาน มีการจัดทีมเข้ามาดูแล มีการจัดสรรทรัพยากร มีการวัด วิเคราะห์และการประเมินผล มีการพัฒนา
บุคลากร เช่น มีทีมวิทยากร มีการพัฒนานวัตกรรมการฝึกอบรม มีการอบรมวิทยากรครบทั้งองค์กร ซึ่งถ้าทาได้
ก็จะเกิดเป็นวิถีการทาสมาธิก่อนทางานและหลังเลิกงาน มีการทางานอย่างมีสติ มีการสื่อสารระหว่างบุคคลอย่างมีสติ
มีการประชุมทีมงานในหน่วยงานย่อยด้วยสติสนทนา และในการประชุมระดับคณะกรรมการบริหาร ซึ่งจะเป็น
การประชุมแบบ Dialogue และ Creative Discussion ผลลัพธ์คือ บุคลากรก็จะเริ่มมีสมาธิ มีสติในการทางาน
มีการประชุมที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่สาคัญมาก ผลลัพธ์นี้มาจากงานวิจัยของผู้ที่ทาโครงการ ซึ่งพบว่าถ้ามี
สติในการทางานคนจะมีความสุขเพิ่มขึ้น ความเครียดลดลง และสุขภาพ เช่น ความดัน ไขมัน น้าตาลในเลือด
ค่า BMI จะดีขึ้น อุบั ติเหตุและความผิ ด พลาดลดลง ถ้าทีมทางานอย่ างมีส ติ ก็จะมีนวัตกรรมเกิด มากขึ้ น
ข้อร้องเรียนลดลง ความพึงพอใจและความผูกพันในองค์กรจะเพิ่มขึ้น และสุดท้ายบรรยากาศทั้งองค์กรจะทางาน
ด้วยความจริงจัง การมาสาย การขาดงาน การลาออกเปลี่ยนงานก็จะลดลง การใช้งบประมาณดีขึ้น ผลผลิตดีขึ้น

๑๓

สรุปว่า จะทาได้สาเร็จต้องทาทั้งองค์กร เมื่อผู้นาทุ่มเท คืออย่าฝืนทาทั้งที่ผู้นาไม่พร้อมมีตัวชี้วัด
ที่ชัดเจน หรื ออย่ าทาโดยไม่หวังผลลั พธ์ ทาให้ เป็นระบบให้ เป็นวิถีองค์กร หรืออย่าทาเป็นแค่กิจกรรมหรือ
ฝึ กอบรมเท่านั้ น มี CFT (Cross Functional Team) ที่เข้มแข็ง หรืออย่ามีทีมพอเป็นพิธี ต้องขับเคลื่ อ น
ให้ครบ มีการเชื่อมโยง รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”
๒) หน้า ๓๐ วรรคสอง ข้อความ “โดยประธานในที่ประชุมจึงขอมติจากสภามหาวิทยาลัยโดยการลง
มติลั บจากทางเลื อ กด าเนิ น การ ๒ ทาง ได้ แ ก่ ” แก้ ไ ขเป็ น “โดยประธานในที่ ป ระชุ ม จึ ง ขอมติ จ ากสภา
มหาวิทยาลัยโดยการลงมติจากทางเลือกดาเนินการ ๒ ทาง ได้แก่”
ข้อ ๑) ข้อความ “มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกนายกสภามหาวิทยาลัย หรือไม่ และ” แก้ไขเป็น
“มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกนายกสภามหาวิทยาลัย”
ข้อ ๒) ข้อความ “ไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกนายกสภามหาวิทยาลัย หรือไม่” แก้ไขเป็น “ไม่มี
สิทธิ์ลงคะแนนเลือกนายกสภามหาวิทยาลัย”
โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มีมติรับรองให้การแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ปรากฏใน
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ การติดตามการปฏิบัติตามคาพิพากษาศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขดาที่ บ.๑๖๖/๒๕๕๗
คดีหมายเลขแดงที่ บ.๔๖๒/๒๕๖๑ (คดีหมายเลขดาที่ อบ.๗๐/๒๕๖๒ ของศาลปกครองสูงสุด)
นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์ สืบเนื่องหน้าที่ ๒๐ ระเบียบวาระที่ ๓.๑ การติดตามการปฏิบัติ
ตามคาพิพากษาศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขดาที่ บ.๑๖๖/๒๕๕๗ คดีหมายเลขแดงที่ บ.๔๖๒/๒๕๖๑
(คดีหมายเลขดาที่ อบ.๗๐/๒๕๖๒ ของศาลปกครองสูงสุด) ว่า ศาลปกครองสูงสุดได้มีหมายแจ้งคาสั่งศาล
ฉบับลงวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แจ้งว่า “คดีเรื่องนี้ ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้มี
ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและการไม่จากัดให้มีการนั่งพิจารณาคดีจะไม่ทาให้เสียความยุติธรรม
ศาลจึงไม่จัดให้มีการนั่งพิจารณาคดี และได้ส่งสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสานวนมาให้ทราบแล้ว ทั้งนี้
คู่กรณีมีสิทธิยื่นคาแถลงเป็นหนังสือต่อศาลภายในเจ็ดวั นนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากคู่กรณีประสงค์ที่จะให้ศาล
จัดให้มีการนั่งพิจารณาคดี ให้คู่กรณีแจ้งความประสงค์เช่นนั้นให้ศาลทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับหมายนี้
และหากคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะให้ศาลนั่งพิจารณาคดีให้ถือว่า วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา เป็นวันที่ศาลกาหนดให้เป็นวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก นั้น

๑๔
มหาวิทยาลัย โดยฝ่ายงานวินั ยและนิติการได้ จัดทาคาแถลงต่อศาลปกครองสู งสุด ลงวันที่ ๗
ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ แจ้งความประสงค์ว่า เห็นด้วยกับศาลที่จะไม่จัดให้มีการนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก
และนาคาแถลงเรื่ องดังกล่าวตามที่ “คณะกรรมการวินิจฉัยและให้ คาปรึกษากับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง คดีหมายเลขดาที่ บ.๑๖๖/๒๕๕๗ คดีหมายเลขแดง ที่ บ.๔๖๒/๒๕๖๑ ศาลปกครองกลางคดี
หมายเลขดาที่ อบ.๗๐/๒๕๖๒ ศาลปกครองสู งสุด ” ที่ได้จัดทาไว้ยื่นต่อศาลปกครองสูงสุ ดเรียบร้อ ยแล้ ว
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกชุด)
๓.๒ รายงานความคืบหน้าการทาสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างมหาวิทยาลัยกับมูลนิธิ
ประชานุเคราะห์ ราชบุรี
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ อ รรถพล อุ ส ายพั น ธ์ สื บ เนื่ อ งหน้ า ๒๓ เรื่ อ งการเจรจาไกล่ เ กลี่ ย
ประนีประนอมยอมความระหว่างมหาวิทยาลัยกับมูลนิธิประชานุเคราะห์ ราชบุรี ว่า เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ และนางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์ โดยนายเสฏฐนันท์ อังกูรภาสวิชญ์
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้ประสาน นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ราชบุรี นายศุภสวัสดิ์ วัฒนคุณโชติ และนางพรพรรณ พรพิไลสวัสดิ์ ได้พบกับประธานและกรรมการมูลนิธิ
ประชานุเคราะห์ ราชบุรี เพื่อพูดคุย ขอโทษและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
และเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นางสาวดวงเดือน สุทธาชีพ อัยการจังหวัดประจา
สานักงานอัยการสูงสุด ได้นัดให้มหาวิทยาลัยกับมูล นิธิประชานุเคราะห์ ราชบุรี ทั้งสองฝ่ายได้ทาข้อตกลง
เบื้องต้น สรุปความได้ ดังนี้
๑) ทั้งสองฝ่ายตกลงตามข้อเสนอที่มหาวิทยาลัยฯ ประสงค์คืนสิทธิการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดิน
จานวน ๑๕ ไร่ ตามแบบข้อเสนอบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดการศึกษา เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๕๒ ให้กับมูลนิธิ
๒) ทั้งสองฝ่ายตกลงตามข้อเสนอที่มหาวิทยาลัยฯ ขอใช้พื้นที่ถนนที่เป็นทางเข้า – ออก
ด้านหน้าติดถนนสายเลี่ยงเมืองราชบุรีร่วมกับมูลนิธิฯ และมูลนิธิฯ ยินยอมให้มหาวิทยาลัยฯ ใช้พื้นที่ถนนที่เป็น
ทางเข้าออก แต่ยังไม่ได้กาหนดระยะเวลาที่ทางมูลนิธิฯ อนุญาตให้ใช้ทางโดยทางมูลนิธิฯ ขอเวลาประชุม
กรรมการของมูลนิธิฯ เพื่อขอมติในที่ประชุมกรรมการในเรื่องระยะเวลาที่อนุญาตให้ใช้ทางต่อไป
๓) มูลนิธิประชานุเคราะห์ ราชบุรี ไม่ประสงค์ให้มีร้านขายอาหารและเครื่องดื่มในพื้น ที่
ที่อนุญาตให้มหาวิทยาลัยฯ ใช้พื้นที่ต่อไป ทั้งนี้ จึงขอให้มหาวิทยาลัยฯ ดาเนินการรื้อถอนออกไป
๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ยอมรับว่ามีชายคาของอาคาร ๑๕ ของมหาวิทยาลัย
ฯ ยื่นเกินเข้าไปในพื้นที่ ๑๕ ไร่ ของมูลนิธิฯ
๕) ทั้งสองฝ่ายของนัดเจรจาทาข้อตกลงในเรื่องมูลนิธิฯ พิ จารณาอนุญาตให้มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ใช้พื้นที่จานวน ๑๕ ไร่ และใช้ทางเข้าออก ภายในระยะเวลานานเท่าใด อีกครั้ง ภายใน
วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายจะได้ประสานแจ้งกาหนดวันเวลาทีต่ รงกันให้พนักงานอัยการ
ทราบอีกครั้ง
มีกรณีที่ดิน ๓ งาน ด้านหลังกาแพงของมูลนิธิประชานุเคราะห์ ราชบุรี ตามรังวัดที่ดินกรรมสิทธิ์
ในที่ดินเป็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะนาไปสู่การพูดคุยกับมูลนิธิประชานุเคราะห์ ราชบุรี ใน
โอกาสต่อไป
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกชุด)
ที่ประชุมรับทราบ

๑๕
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วง
๔.๑ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วงจากสภาวิชาการ
๔.๑.๑ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาประจาภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.เชิดชัย ธุร ะแพง ชี้แ จงรายละเอียดว่า ในภาคเรียนที่ ๑
ปีก ารศึก ษา ๒๕๖๓ มีน ัก ศึก ษาส าเร็จ การศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี จานวน ๗๗ คน ซึ่งคณะกรรมการ
ประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และผ่านความเห็นชอบจาก
สภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี จานวน
๗๗ คน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
๔.๑.๒ พิจารณากาหนดปริ ญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรั บสาขาวิชาและการกาหนด
ครุยวิทยฐานะของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.เชิด ชัย ธุร ะแพง ชี้แ จงรายละเอีย ดว่า ด้วยสาขาวิชาการ
จัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการแนะนาจากสานักงานคณะกรรมการพระราชกฤษฎีกา ให้ตรวจสอบการ
กาหนดปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชาและการกาหนดครุยวิทยฐานะของหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี อุตสาหกรรม ซึ่งทางสาขาวิชาได้พิจารณาการกาหนดปริญญาใน
สาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดชื่อปริญญา
พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงเสนอขอใช้ ชื่อปริญญาภาษาไทย ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต ปร.ด. ภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy อักษรย่อ Ph.D และขอกาหนดสีครุยวิทยฐานะของ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คือ สีเหลือง เพื่อให้เป็นไปตาม
ข้อเสนอแนะของสานักงานคณะกรรมการพระราชกฤษฎีกา สาขาวิชาได้เสนอต่อสภาวิชาการ และได้รับความ
เห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติ ที่ ป ระชุ ม อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) และ (๗) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการกาหนดปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อ
สาหรับสาขาวิชาและการกาหนดครุยวิทยฐานะของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
๔.๑.๓ พิจารณา ร่าง หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชามวยไทย (หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๖๓)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาราญ สุขแสวง ชี้แจงรายละเอียดว่า ด้วยสาขาวิชามวยไทย
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ได้ดาเนินการจัดทาหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
มวยไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓) เพื่อเป็นการสร้างบุคลากรทางด้านมวยไทย เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้ที่
มีความเชี่ยวชาญ มีความรู้ความสามารถในการวิจัยด้านมวยไทยอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต รวมทั้งตลาดแรงงานโลก เพื่อให้บัณฑิต มีความรู้ความเข้าใจในด้านมวยไทย

๑๖
สู่สากล และชุมชนท้องถิ่น อย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพ และสามารถนาไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ ดังนี้
๑) ควรกาหนดเป้าหมายจานวนการรับนักศึกษาให้ชัดเจน สาหรับผู้ที่มีพื้นฐานด้านมวยไทย
บุคลากรทางการศึกษา หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจมวยไทย เพื่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
๒) เมื่อนักศึกษาทาวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยควรนาไปต่อยอดพัฒนาองค์ความรู้มวยไทย
มติ ที่ ป ระชุ ม อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) และ (๗) แห่ ง พระราชบั ญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
มวยไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓)
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากอธิการบดี
๕.๑.๑ พิจารณา ร่าง แผนรับนักศึกษาภาคปกติ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ชี้แจงรายละเอียดว่า ด้วยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ โดยการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจาปี ๒๕๖๔ โดยมีแผนรับนักศึกษาภาคปกติ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อ
วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ร่างแผนรับนักศึกษาภาคปกติ ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๔ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ ดังนี้
๑) ควรเพิ่มจานวนในการรับนักศึกษาให้มากกว่าปีที่ผ่านมา โดยมหาวิทยาลัยต้องปรับ
กลยุทธ์การรับนั กศึกษาเพื่อเพิ่มจานวนนั กศึกษา โดยวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยการผลิตบัณฑิต การกาหนด
สัดส่วนจานวนนักศึกษาแต่ละสาขา และสถานการณ์การแข่งขันในปัจจุบัน
๒) การกาหนดแผนรับนักศึกษาต้องมีการวิเคราะห์หลักสูต รใดมีความสาคัญ เป็นที่
ต้องการและเป็นประโยชน์ต่อสังคม ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
๓) การจัดการศึกษาแบบออนไลน์จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง มหาวิทยาลัยอาจจะเริ่ม
จากการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์หลักสูตรระยะสั้น
๔) การประชาสั ม พั น ธ์ เ ป็ น เรื่ อ งส าคั ญ ซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย มี จุ ด เด่ น หลายเรื่ อ ง แต่
ประชาชนไม่ทราบ มหาวิทยาลัยจึงควรปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงประชาชนและนักศึกษาให้มากขึ้น
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบแผนรับนักศึกษาภาคปกติ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โดยให้มหาวิทยาลัยปรับจานวนการรับนักศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้เหมาะสม และประชาสัมพันธ์
การรับนักศึกษาเป็นแบบเชิงรุกเพื่อเข้าถึงนักศึกษาให้มากขึ้น

๑๗
๕.๑.๒ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคั บ และระเบียบของสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏ หมู่บ้ านจอมบึ งได้มี คาสั่ ง สภามหาวิทยาลั ย ที่ ๔๓/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่ น กรอง
กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสภามหาวิทยาลัย สั่ง ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และคาสั่งสภา
มหาวิทยาลัย ที่ ๑๔/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสภา
มหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น
เพื่อให้การดาเนิน การของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นไปด้ว ยความ
เรียบร้อย มหาวิทยาลัยขอเสนอปรับปรุงคณะกรรมการชุดดังกล่าว จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ และพิจารณา
ยกเลิกคาสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ ๔๓/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และคาสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ ๑๔/
๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และ
ระเบี ย บของสภามหาวิ ท ยาลั ย ชุ ด ใหม่ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายต่ อ ไป (รายละเอี ย ดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ
ของสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี
ประธานกรรมการ
๒) ดร.กาพล วันทา
กรรมการ
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์
กรรมการ
๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า กรรมการ
๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดาทิพ ศุภสุวรรณ
กรรมการ
๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม
กรรมการ
๗) นายพูนชัย คทาวัชกุล
กรรมการ
๘) นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์
เลขานุการ
๙) นางสาวรพินท์นิภา สุขสวัสดิ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๐) นางสาวนุธิดา ลายคล้ายดอก
ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๑) นางสาวปานวาด ทับทัง
ผู้ช่วยเลขานุการ
๕.๑.๓ พิจารณารายงานผลการดาเนินงานจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการเงิน ๒๕๖๓ และอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๔
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ กองตูม ชี้แจงรายละเอียดว่า ปีการเงิน ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม
๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) มหาวิทยาลัยดาเนินโครงการจัดหารายได้ฯ ๓ โครงการ ได้แก่ โครงการ
บริการสถานที่และครุภัณฑ์ โครงการสระว่ายน้าราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และโครงการศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพธุรกิจ จอมพล

๑๘

โดยมีผลการดาเนินงานทางบัญชีของแต่ละโครงการ ในปีการเงิน ๒๕๖๓ ดังนี้
๑) โครงการบริการสถานที่และครุภัณฑ์ มีกาไรสุทธิ ๑,๒๖๖,๐๘๒.๕๖ บาท
๒) โครงการสระว่ายน้าราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขาดทุนสุทธิ ๑๔๖,๕๓๗.๕๓ บาท
(เนื่องจากมหาวิทยาลัยปิดให้บริการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-19) และมีการซ่อมบารุงอุปกรณ์รักษาคุณภาพน้า) และ
๓) โครงการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจจอมพล มีกาไรสุทธิ ๔๓๒,๕๒๔.๗๘ บาท
รวม ๓ โครงการ ปีการเงิน ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมีเงินกาไรสุทธิจากโครงการจัดหารายได้
และผลประโยชน์ฯ จานวน ๑,๖๙๘,๖๐๗.๓๔ บาท และนาส่งเป็นรายได้มหาวิทยาลัยตามข้อ ๒๓ แห่ง
ข้อบังคับว่าด้วยการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ รวมเป็นเงิน
๑,๒๒๙,๑๒๘.๔๔ บาท (มาจากร้อยละ ๘๐ ของกาไรสุทธิโครงการบริการสถานที่และครุภัณฑ์ และร้อยละ ๕๐
ของกาไรสุทธิโครงการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ จอมพล) โดยวงเงินส่วนที่ไม่ได้นาส่งมหาวิทยาลัยจะ
ใช้ เ ป็ น ทุ น ด าเนิ น งานต่ อ เนื่ อ ง ในปี ก ารเงิ น ๒๕๖๔ (โครงการบริ ก ารสถานที่ แ ละครุ ภั ณ ฑ์ จ านวน
๒๕๓,๒๑๖.๕๑ บาท และโครงการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ จอมพล จานวน ๒๑๖,๒๖๒.๓๙ บาท)
การนี้ มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการจัดหารายได้ฯ เสนอขออนุมัติงบประมาณรายจ่ าย
ประจาปีการเงิน ๒๕๖๔ เพื่อจ่ายตามข้อ ๑๙ ของข้อบังคับฯ จานวน ๙๘๓,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นจานวนเงิน
ที่ไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของรายรับจริง (๑,๒๒๙,๑๒๘.๔๔ บาท) สอดรับกับข้อบังคับ มหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย
การบริหารการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยขออนุมัติเงินส่วนที่เหลือจานวน ๒๔๖,๑๒๘.๔๔ บาท เข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร ชื่อบัญชี “เงินลงทุน ปรับปรุง พัฒนา โครงการจัดหารายได้ฯ) (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุมแยกเล่ม)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อคิดเห็นและเสนอแนะ ดังนี้
๑) ควรปรั บ ข้อบั ง คั บ มหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ หมู่บ้ านจอมบึ ง ว่าด้ว ยการจัดหารายได้ แ ละ
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพื่อการปรับปรุงคณะกรรมการจัดหารายได้และผลประโยชน์
จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ให้มีบุคคลภายนอกที่มีมุมมองด้านธุรกิจ เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันได้
เปลี่ยนไป
๒) ควรมีการจั ดทาแผนธุรกิจ เพื่อ ความชัดเจนในการบริห ารจัด การให้ บรรลุ เป้า หมาย
โดยการกาหนดเป้าหมายต้องวิเคราะห์ business model
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ๑๙ และ ข้อ ๒๔ ข้อ ๑๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย
การจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ
รายงานผลการดาเนินงานจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ปีการเงิน ๒๕๖๓ และอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๖๔

๑๙

๕.๑.๔ พิจารณาเพิกถอนมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ในส่วนที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นางสาวรพินท์นิภา สุขสวัสดิ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่ นายสุรีย์ หรือจินตภาส์ พันธ์รักษ์
หรือ พันธ์พิรักษ์ ที่ ๑ กับพวกรวม ๓ คน ได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพชรบุรี คดีหมายเลขดาที่ บ.๑๗/๒๕๖๐
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้ าหน้ าที่ของรั ฐออกคาสั่ ง โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยฟ้องว่ า ในการประชุ มสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ในส่วนที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาคณบดี ค ณะครุ ศ าสตร์ คณบดี ค ณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ และคณบดี ค ณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี ขาดคุณสมบัติ การเป็นกรรมการสภามาหวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
จึงไม่อาจปฏิบัติหน้าที่อุปนายกสภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่นายกสภามหาวิทยาลัยได้
ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลปกครองพิพากษาเพิกถอนมติของสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่
๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ในส่ วนที่เกี่ ยวกั บการเลื อกและรับรองคณบดี คณะครุ ศาสตร์
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคาพิพากษา เป็นคดีหมายเลขแดงที่ บ.๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒ “พิพากษาเพิกถอนมติของสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ ในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกและรับรองคณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยให้มีผลนับแต่คดีถึงที่สุด”
ต่อมาผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้ยื่นอุทธรณ์คาพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นว่า ศาลมีคาพิพากษาไม่ต้อง
กับคาขอ โดยผู้ฟ้องคดีทั้งสามมีคาขอให้ศาลพิพากษาหรือมีคาสั่งให้เพิกถอนมติของสภามหาวิทยาลัยในการ
ประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันที่สภามาหวิทยาลัยมีมติหรือออกคาสั่ งทาง
ปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
เมื่ อ วั น ที่ ๒ ธั น วาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ศาลปกครองสู ง สุ ด ได้ มี ค าสั่ ง คดี ห มายเลขแดงที่
อ.๒๕๔/๒๕๖๓ ไม่รับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสาม เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า คาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้ง
สามมิได้เป็นการโต้แย้งข้อวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นต้นแต่อย่างใด และไม่มีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อาจ
ทาให้ศาลปกครองสูดสุดวินิจฉัยแตกต่างไปจากคาพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นอุ ทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึง
เป็นอุทธรณ์ที่มีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัย
เมื่อศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยมีคาสั่งไม่รับอุทธรณ์คดีนี้ คดีจึงถึงที่สุด โดยศาลปกครอง
เพชรบุรี ได้ส่งหมายแจ้งคาบังคับ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามคาพิพากษา
ของศาลชั้นต้น โดยเคร่งครัด
ในการนี้ งานวินั ย และนิ ติการจึ ง ได้ป ระสานฝ่ ายงานบัง คับ คดีข องศาลปกครองเพชบุ รี
ทางโทรศัพท์ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวการปฏิบัติตามคาบังคับ ตามคาพิพากษา
ของศาล ปกครองชั้นต้น ที่ให้เพิกถอนมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ ในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกและรับรองคณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม
และคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับคาชี้แจงว่ามติสภามหาวิทยาลัย ที่ศาลเพิกถอนไปนั้น
จึงไม่สามารถนาไปใช้กับผู้ใดหรือผู้ใดจะนาไปใช้มิได้อีก แต่มติสภามหาวิทยาลัยที่ถูกเพิกถอนนี้ เป็นผลของความ
ไม่ชอบด้วยกฎหมายในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันที่สภา
มหาวิทยาลัยมีมติหรือออกคาสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในส่วนที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาคณบดี คณะครุศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

๒๐
โดยศาลปกครองไม่ก้าวล่วงไปเพิกถอนมติที่ประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ดาเนินการมาแล้ว
หากสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการดาเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ให้ดาเนินการให้ถูกต้อง
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม สภามหาวิทยาลัยมีมติเพิกถอนมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่
๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ในส่ วนที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยให้มีผลในวันที่คดีถึงที่สุด
๕.๑.๕ พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะครุ ศ าสตร์ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ กองตูม ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่ศาลปกครองเพชรบุรี
ได้ มี ค าพิ พากษาคดี ห มายเลขด าที่ บ. ๑๗/๒๕๖๐ หมายเลขแดง ที่ บ.๖/๒๕๖๒ เพิ ก ถอนมติ ข องสภา
มหาวิทยาลัย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการเลื อกและรับรองคณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยให้มีผลนับแต่คดีถึงที่สุด และผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คาพิพากษาต่อศาล
ปกครองสูงสุด
การนี้ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ศาลปกครองสูงสุด ได้มีคาสั่งเป็นคดีหมายเลขดา
ที่ อบ.๑๐๖/๒๕๖๒ คดีห มายเลขแดงที่ อบ.๒๕๔/๒๕๖๓ ไม่รับอุทธรณ์ ข องผู้ ฟ้ อ งคดี ไว้ พิ จารณาและ
ให้จาหน่ายคดีออกจากสารบบความ ถือว่าคดีถึงที่สุดมีผลทาให้ ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ กาหนด “ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการสรรหาคณบดี” ประกอบด้วย
๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นประธาน
๒) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นรองประธาน
๓) ผู้แทนคณาจารย์ประจาหรือคณาจารย์พิเศษในคณะที่มีการสรรหาซึ่งคัดเลือกกันเอง
จานวนหนึ่งคน
๔) ผู้แทนจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ ซึ่งคัดเลือกกันเอง จานวนหนึ่งคน
๕) บุคคลภายนอกซึ่งมีความรู้ความสามารถหรือมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของคณะที่มี
การสรรหา โดยการแต่งตั้งของสภามหาวิทยาลัย จานวนหนึ่งคน
กรณียังไม่มีสภาคณาจารย์และข้าราชการให้ มหาวิทยาลัยเลื อกผู้แทนคณาจารย์และ
ข้าราชการคนหนึ่งเป็นกรรมการ
ให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีเลือกกรรมการคนหนึ่ง เป็นเลขานุการ
การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่ง ให้ดาเนินการภายในระยะเวลาเก้าสิบวัน
ก่อนที่คณบดีจะครบวาระหรือหลังจากคณบดีพ้นจากตาแหน่งภายในสามสิบวัน แล้วแต่กรณี

๒๑

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม)
มติ ที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๙) และ (๑๔) แห่ งพระราชบั ญญั ติ
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๕ แห่ งข้อบังคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้
๑) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ ประกอบด้วย
(๑) ดร.คมศร วงษ์รักษา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน
(๒) ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์
อธิ ก ารบดี ห รื อ รองอธิ ก ารบดี ที่ ไ ด้ รั บ รองประธาน
มอบหมาย
(๓) ผศ.ดร.ปัญญา ทองนิล
บุคคลภายนอก ซึ่งมีความรู้ความสามารถ
หรือ มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของ
กรรมการ
คณะที่มีการสรรหา
๒) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกอบด้วย
(๑) นายประพันธ์ มนทการติวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน
(๒) ผศ.ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า
อธิ ก ารบดี ห รื อ รองอธิ ก ารบดี ที่ ไ ด้ รั บ รองประธาน
มอบหมาย
(๓) ผศ.ดร.ชูศักดิ์ พรสิงห์
บุคคลภายนอก ซึ่งมีความรู้ความสามารถ
หรือ มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของ กรรมการ
คณะที่มีการสรรหา
๓) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย
(๑) ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน
(๒) ผศ.รพีพรรณ กองตูม
อธิ ก ารบดี ห รื อ รองอธิ ก ารบดี ที่ ไ ด้ รั บ รองประธาน
มอบหมาย
(๓) นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี
บุคคลภายนอก ซึ่งมีความรู้
ความสามารถหรือมีความเชี่ยวชาญใน กรรมการ
ศาสตร์ของคณะที่มีการสรรหา
สาหรับกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ องค์ประกอบผู้แทนคณาจารย์ประจาหรือคณาจารย์พิเศษในคณะ
ที่มีการสรรหา และผู้แทนจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ ให้มหาวิทยาลัยดาเนินการเพื่อให้ได้มาแต่ละ
องค์ประกอบดาเนินการคัดเลือกกันเองตามข้อบังคับ เมื่อได้รายชื่อผู้แทนผู้แทนคณาจารย์ประจาหรือคณาจารย์
พิเศษในคณะที่มีการสรรหา และผู้แทนจากสภาคณาจารย์และข้าราชการเรียบร้อยแล้วให้เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยดาเนินการจัดทาคาส่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และคณบดีคณะมนุ ษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ เสนอนายกสภามหาวิทยาลั ยลงนามเพื่ อ
ดาเนินการต่อไป

๒๒

๕.๑.๖ พิจ ารณาแต่ งตั้ งกรรมการบริ หารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) แทน
ตาแหน่งที่ว่าง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัย
มีคาสั่งที่ ๒๑/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) สั่ง ณ วันที่
๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ตามความในข้อ ๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการ การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ กาหนดให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจา
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ประกอบด้วย
๑) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ
๒) รองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมาย จานวนหนึ่งคน เป็นรองประธานกรรมการ
๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคัดเลือกกันเอง จานวนสองคน เป็นกรรมการ
๒) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จานวนสองคน เป็นกรรมการ
๓) คณบดีซึ่งคัดเลือกกันเองจานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
๔) ผู้อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการสานัก หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งคัดเลือกกันเองจานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา จานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
๖) ผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา
และลูกจ้างชั่วคราวจานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
๗) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นกรรมการ
๘) ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี เป็นกรรมการและเลขานุการ
๙) ผู้อานวยการกองกลาง เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
โดยให้มีผู้ดูแลงานด้านบริหารงานบุคคล จานวนสองคน และผู้ดูแลงานด้านกฎหมาย
จานวนหนึ่งคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดาทิพ ศุภสุวรรณ กรรมการ (ผู้แทนจากคณบดี) ได้พ้นจากตาแหน่ง
คณบดี ทาให้กรรมการลาดับที่ ๕ คณบดีซึ่งคัดเลือกกันเองจานวนหนึ่งคนเป็นกรรมการว่างลง มหาวิทยาลัยจึง
ดาเนินการตาม ข้อ ๕ (๕) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ
การบริหาร งานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ และได้อาจารย์ ดร.บุรินทร์ นรินทร์ เป็นกรรมการบริหารงานบุคคลประจา
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ผู้แทนคณบดี จึงเสนอสภามหาวิทยาลั ยพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ
การประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๕ (๕) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย หลักเกณฑ์และ
วิธีการ การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.บุรินทร์ นรินทร์ เป็น
กรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ผู้แทนคณบดี แทนตาแหน่งที่ว่างตามวาระที่เหลืออยู่
ของผู้ซึ่งตนแทน

๒๓

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ เรื่ อ งโครงการพลิ ก โฉมระบบการอุ ด มศึ ก ษาของประเทศไทย (Reinventing University
System) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
นายพูนชัย คทาวัชรกุล ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒
หมวด ๖ ทรัพยากรอุดมศึกษา ส่วนที่ ๑ การจัดสรรทรัพยากรในการจัดการอุดมศึกษา มาตรา ๔๕(๓) “งบ
ลงทุนและงบเงินอุดหนุนเพื่อนามาใช้ในการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกาลังคน
ระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศฯ” นั้น ต่อมาทางสานักงานปลัดกระทรวงอุดมศึ ก ษาฯ
(สป.อว.) ให้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาจั ด ท าข้ อ เสนอโครงการพลิ ก โฉมระบบการอุ ด มศึ ก ษาของประเทศไทย
(Reinventing University System) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ นั้น
มหาวิทาลั ย ราชภัฏ หมู่บ้ านจอมบึง ได้ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพลิ กโฉมระบบการ
อุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) ของมหาวิทยาลัยขึ้น เพื่อประชุมฯ รวมถึง
วิเคราะห์ศักยภาพของมหาวิทยาลัย และร่วมกันจัดทา “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาชุมชนเพื่ อการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจบนฐานเอกลักษณ์ของชุมชน” เพื่อเสนอของบประมาณภายใต้โครงการ
พลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๔
“โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาชุมชนเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจบนฐาน
เอกลักษณ์ของชุมชน” ซึ่งเป็นโครงการหลักโดยมีโครงการย่อย คือ
(๑) พัฒนาหลักสูตรสาหรับการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน
(๒) พัฒนาห้องปฏิบัติการและศูนย์บริการมาตรฐาน
(๓) บริหารเครือข่ายความร่วมมือและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
(๔) บริการฝึกอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการรับทดสอบผลิตภัณฑ์
โดยทั้ ง ๔ โครงการ จะน าเสนอ อว. เพื่ อ ของบประมาณในปี ๒๕๖๕ เป็ น เงิ น จ านวน
๖๕,๑๔๒,๙๐๐ บาท
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกชุด)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อคิดเห็นและเสนอแนะ ดังนี้
๑) ควรปรับชื่อโครงการให้มีความเป็นเอกลักษณ์แสดงถึงความพลิกโฉม และเป็นโครงการ
แบบครบวงจร
๒) มหาวิ ท ยาลั ย ควรปรั บ โครงการที่ ๑ โดยน าความต้ อ งการของจั ง หวั ด ราชบุ รี ม า
ประกอบการพิจารณาการทาหลักสู ตรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจ ชุมชน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัจจุบัน
๓) ควรมีการรวมกิจกรรมที่มีโครงการย่อย ๆ มากเกินไป เพื่อให้สามารถดาเนิน การบรรลุ
เป้าหมายสามารถพลิกโฉมได้
๔) ในปี ต่ อ ไปควรมี ก ารเตรี ย มการล่ ว งหน้ า ส าหรั บ จั ด ท าโครงการพลิ ก โฉมระบบการ
อุดมศึกษาของประเทศไทย โดยอิงยุทธศาสตร์ทาเป็นเชิงกลยุทธ์ วิเคราะห์จากปัญหาของจังหวัดราชบุรี
มหาวิทยาลัยต้องเข้าไปเติมเต็มเรื่องใด ให้ความสาคัญกับโครงการเชิ งกลยุทธ์ โครงการมีกิจกรรมเชื่อมโยงให้
เห็นว่า เกิดผลกระทบ (impact) อย่างไร

๒๔

๖.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า ชี้แจงว่า การจัดงาน สสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่
๓๖ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๑๖ – ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ เนื่องจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
๒๐๑๙ ที่มีการระบาดระลอกใหม่ ทาให้ จั งหวัดราชบุรี เป็นพื้นที่ระดับสี ส้ ม ในการนี้จึงขอความเห็ นและ
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อการจัดงาน สสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ ๓๖ โดยคณะกรรมการ
จัดงาน สสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ ๓๖ จะมีการประชุมเพื่อหารือในวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ประธาน ให้ ข้อเสนอแนะว่า สถานการณ์ปัจจุบันค่อนข้างจัดงาน สสส.จอมบึงมาราธอนได้ยาก
โดยหลักอาจจะเลื่อน หากจะจัดคงลาบากต้องหารือกับภาคีเครือข่ายให้ดี โดยเน้นเรื่องความปลอดภัยไว้ก่อน
ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุ ว รรณ แจ้งว่าทางจังหวัดราชบุรีไม่ให้ จัดกิจกรรมในช่วงนี้
ในสถานการณ์นี้อาจต้องงดหรือเลื่อน อย่างไรก็ตาม หากงดการจัดงานหรือเลื่อนแบบไม่มีกาหนดจะมีปัญหา
เรื่องผู้สนับสนุนรายใหญ่ และกระทบต่อที่พักต่าง ๆ หรืออาจใช้อีกรูปแบบของการวิ่ง คือ การวิ่งแบบ Virtual Run
เลิกประชุมเวลา ๑๘.๐๐ น.
นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
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