รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น ๓ อาคารอานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

รายนามผู้เข้าประชุม
๑. นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
๔. ดร.กาพล วันทา
๕. ดร.คมศร วงษ์รักษา
๖. ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์
๗. นายประพันธ์ มนทการติวงศ์
๘. นายเสฎฐนันท์ อังกูรภาสวิชญ์
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.

อาจารย์ ดร.เกรียงวุธ นีละคุปต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชศักดิ์ สุวรรณนัจศิริ
อาจารย์ ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวลิต สมพงษ์เจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมินทร์ สุมาลัย
อาจารย์ ดร.สมชาติ เกตุพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ กองตูม
นางสาวธนารีย์ นุ่มกลิ่น
นายประทีป เช้าชื่น
นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
นางสาวทิพย์สุดา แก้วรัก

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ สุจริตรักษ์
๓. นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์
๔. นางสาวเอี่ยมฤทธิ์ รัตนานนท์
๕. นางสาวนันท์นภัส มีถาวร

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
อธิการบดี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย
กรรมการจากผู้บริหาร
กรรมการจากผู้บริหาร
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
รองอธิการบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่โสตทัศน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

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

รองอธิการบดี
อาจารย์คณะครุศาสตร์
นิติกร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ
นักตรวจสอบภายใน ชานาญการ

๒

๑) นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มอบโล่ประกาศ
เกียรติคุณและพระพุทธรูปประจามหาวิทยาลัยให้กับอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ ดังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา
โชคบันดาลสุข อาจารย์ประจาคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ดร.เสรี เพิ่มชาติ อาจารย์ประจาคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แชล่ม บุญลุ่ม อาจารย์ประจาคณะครุศาสตร์ และ อาจารย์สานนท์ เลาหบุตร
อาจารย์ประจาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
๒) นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มอบโล่ประกาศ
เกียรติคุณให้กับอาจารย์ที่ได้รับการคัดเลือก เป็นอาจารย์ที่จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ดีเด่น ประจา
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยศูนย์การจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จานวน ๑๒ คน ดังนี้
คณะวิทยาการจัดการ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิสา โพธิ์พรม และ อาจารย์ภาคภูมิ พันธุ์พิมานมาศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณนิสา ปานพรม และ อาจารย์สุธี อังศุชัยกิจ
คณะวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ได้แ ก่ อาจารย์ ดร. อนุรัก ษ์ ธัญ ญเจริญ และ ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์
ศุภลักษณ์ สุดขาว คณะครุศาสตร์ ได้แก่ อาจารย์ ดร.การญ์พิชชา กชกานน และ อาจารย์สุวรรนีย์ ธุระแพง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แก่ อาจารย์อมลรดา รงค์ทอง และ อาจารย์ว่าที่ร้อยเอกไพฑูรย์ เหมือนเพ็ชร
วิทยาลั ย มวยไทยศึก ษาและการแพทย์ แผนไทย ได้แก่ อาจารย์ ดร.ชลธิรา กาวไธสง โรงเรียนสาธิต แห่ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้แก่ อาจารย์วงศธร สมุทรเก่า
๓) นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมแสดงความ
ยินดีและมอบโล่เกียรติคุณในรางวัลต่าง ๆ ที่จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ดังนี้ อาจารย์และนักศึกษาสามารถ
คว้ารางวัลเหรีญทองแดง จากการเข้าร่วมการนาเสนอและประกวดในงาน "The 48th International Exhibition
of Inventions Geneva" ในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
ชื่ อ ผลงาน “เกมฟาร์ ม คณิ ต คิ ด สนุ ก เพื่ อ เพิ่ ม ทั ก ษะการค านวณ Development Math Farm Fun Game to
Enhance Numeracy Skills” เจ้าของผลงานโดย ๑. อาจารย์ ดร.บุรินทร์ นรินทร์ ๒. นางสาวจีราภา โจววิทูรกิจ
๓. นางสาวภาธินี ชยุติ
มหาวิทยาลัย ร่วมมือกับ ICDL (The International Computer Driving License) ในการส่งเสริม
การพัฒนาทักษะดิจิทัลแก่นักศึกษา และสนับสนุนการวัดระดับทักษะความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล
ในโครงการแข่งขัน ICDL Digital Challenge ๒๐๒๑ โดยมีการคัดเลือกนักศึกษาตัวแทนในระดับมหาวิทยาลัย
สู่การคัดเลือกตัวแทนระดับประเทศและสนามการแข่งขันระดับภูมิภาคเอเชีย ซึ่ง นายจิรายุ นิ่มนวล นักศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สามารถผ่านการทดสอบแข่งขันทักษะดิจิทัลด้วยผลคะแนน ๙๐% รอบระดับประเทศ
สายออกแบบ สอบวิชา ICDL ๓D เป็นตัวแทนระดับประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันในระดับนานาชาติ โดยคว้ารางวัล
เหรียญเงิน จากตัวแทนนักศึกษา ๕๔ คน จาก ๙ ประเทศ ในภูมิภาคเอเชีย โดยมี อาจารย์ ดร.เมตตา คงคากูล
อาจารย์ประจาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา เป็นผู้ควบคุมการฝึกซ้อม ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
จึ งขอมอบโล่ เกีย รติ คุณ ให้ แ ก่ นายจิ ร ายุ นิ่มนวล และอาจารย์ ดร.เมตตา คงคากูล ผู้ ซึ่งสร้างชื่อเสี ยงให้ แ ก่
มหาวิทยาลัย
ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อัจฉริยะ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง ร่วมกับ IEEE SMC THAILAND CHAPTER ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม Digital Content MCRU Award ๒๐๒๑
เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน Digital Content ทางการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นั้น บัดนี้ทางคณะกรรมการฯ ได้ตัดสินผลงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงขอประกาศผลและมอบรางวัล การประกวดผลงาน Digital Content MCRU Award ๒๐๒๑ ดังนี้

๓

ลาดับ

รางวัล

เงินรางวัลพร้อม
โล่รางวัล

เจ้าของผลงาน

๑ รางวัลชนะเลิศ

๓,๕๐๐ บาท อาจารย์ ดร.กรกนก ตั้งจิตมั่น

๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

๒,๐๐๐ บาท ๑. นายวัฒนา อ่วมเนตร
๒. นางสาวปราณปรียา สิมมา
๓. นางสาวธนารีย์ สะสุนทร
และ ๔. นางสาวจารุวรรณ ศรีพนมวรรณ
๑,๐๐๐ บาท นางสาวลดาภรณ์ สุขวิลยั

๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
๔ รางวัลชมเชย

๕๐๐ บาท

๕ รางวัลชมเชย

๕๐๐ บาท

๖ รางวัลชมเชย

๕๐๐ บาท

๗ รางวัลชมเชย

๕๐๐ บาท

๘ รางวัลชมเชย

๕๐๐ บาท

๙ รางวัลชมเชย

๕๐๐ บาท

สังกัด
อาจารย์ประจาสาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
สานักงานอธิการบดี

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์สานนท์ เลาหบุตร
อาจารย์ประจาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
อาจารย์ภาณุพงศ์ รุ่งมิตรจรัสแสง
อาจารย์ประจาสาขาวิชาพลศึกษา
คณะครุศาสตร์
อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอกไพฑูรย์ เหมือนเพ็ชร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นวัตกรรม และ
งานประกันคุณภาพ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
นางสาวทัศนีย์ จันหาญ
นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวเกษศิรินทร์ จันทร์หลิน
นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑.อาจารย์บุญงอกงาม เอี่ยมศรีปลั่ง
อาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว
๒. นายภูวเดช แสนเมือง
และการบริการ คณะวิทยาการจัดการ
และ ๓.นางสาว พิมพ์ชนก นันธิกุล

๔) นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มอบเกียรติบัตรเพื่อ
เชิดชูเกียรติให้กับหลักสูตรที่มีผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปี ๒๕๖๔
“ระดับดีมาก” ดังนี้ ๑. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ๒.หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา ๓. หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา และ ๔. หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๕) นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมแสดงความยินดี
กับนักศึกษาสาขาวิชามวยไทยและพลศึกษา นายศรไทย ฮองส่ง ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑ ในการแข่งขัน
กีฬามวยไทยยุทธศิลป์ ในการแข่งขัน Thailand Online Sports Day
๖) นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มอบใบประกาศเกียรติคุณ
ให้กับคณะกรรมการดาเนินโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ที่ได้รับการคัดเลือกให้ เป็นสถาบันผลิตครู ๓ ปีซ้อน (ปีการศึกษา
๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) ซึ่งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
(กสศ.) ได้คัดเลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นสถาบันในการเข้าร่วมโครงการครูรัก(ษ์) ถิ่น สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ เป็นระยะเวลา ๓ ปีติดต่อกัน (๓ รุ่น) คือ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยในรุ่นที่ ๑ มีจานวนนักศึกษา ๒๕ คน รุ่นที่ ๒ มีจานวนนักศึกษา ๒๙ คน และ รุ่นที่ ๓ มีจานวน
นักศึกษา ๓๐ คน โดยมีตัวแทนคณะกรรมการร่วมรับใบประกาศเกียรติคุณ ดังนี้ อาจารย์ ดร.เชาวฤทธิ์ พันธ์ทอง

๔

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวรส ชูศรี อาจารย์.ดร.นพดล ทุมเชื้อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตกาล ชาร์ลีย์ ฑปภูผา
และ อาจารย์ ดร.การญ์พิชชา กชกานน
๗) นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึ ง ร่วมแสดง
ความยิ น ดี แ ละมอบเกี ย รติ บั ต รให้ กั บ นางสาวณั ช ชา เขื่ อ นมณี นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ ๔ สาขาวิ ช านิ ติ ศ าสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง ที่ ไ ด้ รั บ โล่ ห์ ร างวั ล และทุ น การศึ ก ษา ชนะเลิ ศ การแข่ ง ขั น สุ น ทรพจน์
ระดับประเทศ เนื่องในวันรพี ซึ่งจัดโดยสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากประธาน
๑) ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ด้วยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายชัยฤทธิ์ ศิลาเดช ให้ดารง
ตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่
๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม)
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย และคณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การ
มหาวิทยาลัย ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
ที่ประชุมรับทราบ
๒) เพื่อให้การดาเนินงานของมหาวิทยาลั ยมีความต่อเนื่องและการประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นไป
อย่ างเรี ย บร้ อย จึ งขอเพิ่มระเบี ย บวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากอธิการบดี ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๕
พิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และระเบียบวาระที่ ๕.๑.๖ พิจารณาแต่งตั้ง
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยนาระเบียบวาระดังกล่าวพิจารณาก่อนเพื่อให้เลขานุการ
สภามหาวิทยาลัยได้เข้ามาจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งนี้ สาหรับการจัดทารายงานการประชุมให้บันทึก
เป็นไปตามลาดับระเบียบวาระ
ที่ประชุมรับทราบ
๓) หนังสือกระทรวงการอุ ดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว ๐๒๑๐/๑๓๓ ลงวันที่
๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔
ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีหนังสือที่ อว ๐๒๑๐/๑๓๓
ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงนายกสภามหาวิทยาลัย เรื่อง ข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ
โครงการยกระดับเศรษกิจและสังคมแบบบูรณากร (๑ ตาบล ๑ มหาวิทยาลัย) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง นั้น นายกสภามหาวิทยาลัยได้ให้มหาวิทยาลัยดาเนินการให้แล้วเสร็จ และแจ้งสภามหาวิทยาลัยโดยเร็ว
โดยขอให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ กองตูม ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ร พี พ รรณ กองตู ม ชี้ แ จงรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ว่ า ตามที่ น ายกสภา
มหาวิทยาลัยได้รับหนังสือจากสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เนื่องจาก

๕

สานักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดราชบุรี ได้เข้ ามาตรวจสอบโครงการยกระดับเศรษกิจและสังคมแบบบูรณาการ
(๑ ตาบล ๑ มหาวิทยาลัย) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (U2T) พบข้อบกพร่องบางประเด็นจึงขอให้
มหาวิทยาลัยรายงานผลการดาเนินการแก้ไขตามข้อบกพร่องที่สานักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดราชบุรีตรวจพบ
ในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้ดูแลรับผิดชอบโครงการจึงขอนาเรียนโดยสรุปว่า มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการ
ทารายงานชี้แจงไปยังสานักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดราชบุรี และสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เรียบร้อยแล้ว ในประเด็นที่สานักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดราชบุรีให้ชี้แจงประเด็น
แรก คือ การจ้างงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับการจัดสรรการใช้จ่ายเงินกู้และดาเนินโครงการรายตาบลล่าช้า
ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน ประเด็นนี้มหาวิทยาลัยได้รายงานกรณีการจ้างงานที่มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรอัตรา
ทั้งหมด ๗๐๐ อัตรา แต่เนื่องจากผู้รับจ้างงานมีการลาออกในระหว่างการปฏิบัติงาน ดังนั้น ในแต่ละงวดงาน
การจ้างงานจึงไม่ครบ ๗๐๐ อัตรา มหาวิทยาลัยได้มีการรายงานจานวนที่จ้างงานในแต่ละงวดงานให้กับ สป.อว.
ทราบทุกเดือนและได้ส่งเงินคืน เนื่องจากเงินที่ให้กับมหาวิทยาลัยเป็นงบประมาณเงินกู้ดังนั้นสัดส่วน ที่มหาวิทยาลัย
ไม่ได้ทาการจ้างจึงได้มีการสรุปและโอนเงินส่วนที่เหลือคืนให้กับ สป.อว. เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ที่ผ่านมา
เรื่องการดาเนินงานล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน มหาวิทยาลั ยได้มีแผนการดาเนินงานและมีการกากับ
ติดตามทุกไตรมาส โดยในไตรมาส ๑ มีการประชุมทั้ง ๓๕ ตาบล เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ถึงวันที่ ๕ พฤษภาคม
พ.ศ.๒๕๖๔ ที่ผ่านมา เพื่อให้ทั้ง ๓๕ ตาบลรายงานผลการดาเนินงาน และไตรมาส ๒ ได้มีการประชุม PLC เมื่อ
วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ จากการรายงานผลการดาเนินงานเหตุผลที่ทาให้การดาเนินงานล่าช้าในการเบิกจ่าย
งบประมาณไม่ เ ป็ น ไปตามแผนงานเนื่ อ งจากสถานการณ์ โ ควิ ด ๑๙ ท าให้ ก ารลงพื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ง านไม่ เ ป็ น ไป
ตามแผนงาน ทางมหาวิทยาลัยได้ประสานไปยัง สป.อว. ถึงการแก้ปัญหาในเรื่องนี้ สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ประสานแจ้งกลับมาว่าให้ทางมหาวิทยาลัยปรับการจัดกิจกรรมให้เหมาะสม
ตามบริบทที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ชี้แจงกับอาจารย์ที่รับผิดชอบทั้ง ๓๕ ตาบลและได้เร่งดาเนินการแล้ว
ในขณะนี้ ดังนั้นข้อบกพร่องที่ ๑ มหาวิทยาลัยจึงได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
ข้อบกพร่องที่ ๒ รูปแบบการจ้างงานไม่เป็นไปตามแนวทางการดาเนินโครงการและขาดมาตรฐาน
ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างงานให้เป็นไปตามข้อตกลงจ้าง ซึ่งในกรณีนี้ขอชี้แจงว่าสานักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้มีการเชิญประชุมและให้มหาวิทยาลัยไปดาเนินการ
จ้างงานเอง โดยใช้รูปแบบของการจ้างเหมาปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยจึงได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องประชุมหารื อและ
ดาเนินการจ้างเหมาปฏิบัติงานตามระเบียบพัสดุ โดยมีการกาหนดขอบเขตงาน แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม
การปฏิบัติงาน คณะกรรมการตรวจรับงาน หากผู้รับจ้างเหมาปฏิบัติงาน ทางานแล้วเสร็จในแต่ละงวดงานก็จะส่ง
มอบงานให้กับคณะกรรมการตรวจรับเพื่อพิจารณาตามกระบวนการและจ่ายเงินค่าจ้าง แต่รายละเอียดที่ปรากฏ
ในเอกสารข้อตกลงจ้างตามแบบฟอร์มของ สป.อว. มีการระบุว่าจะต้อ งมีค่าปรับถ้าเกิดผู้รับจ้างปฏิบัติงานขาดงาน
หรื อทิ้งงาน ทางส านั กงานตรวจเงิน แผ่ น ดิน จังหวัดราชบุรี จึงให้ ข้อสั งเกตว่าทาอย่างไรถึงจะรู้ว่ าผู้ รั บ จ้ า ง
ปฏิบัติงานมีการขาดงาน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีการจัดทาระบบลงเวลาและรายละเอียดของการปฏิบัติงานในแต่ละวัน
ไว้แล้วตั้งแต่แรก เพียงแต่ไม่ได้มีการจัดทาเป็นประกาศชัดเจน แต่ได้มีการชี้แจงให้กับผู้รับจ้างเหมาปฏิบัติงานและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ทราบและมีการปฏิบัติกันเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นเพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและมีมาตรฐานในการ
กากับติดตาม มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทาประกาศการลงบัน ทึกเวลาและรายละเอียดปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่จ้าง
เหมาปฏิบัติงานในระบบ และชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว
ข้อบกพร่องที่ ๓ มีการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามกฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรี สานักงานตรวจ
เงินแผ่นดิน จังหวัดราชบุรี ให้ความเห็นในกรณีที่โครงการที่มีการจัด อบรมให้กับประชาชนในบางตาบล ซึ่งใน
โครงการมีการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์มาประกอบเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัด
ราชบุ รี เห็ น ว่าไม่เป็ น ไปตามกฎหมาย ถือว่าเป็นครุภัณฑ์ ซึ่งสอดรับกับข้อบกพร่องที่ ๔ เป็นการดาเนินงาน

๖

ไม่เป็นไปตามหนังสือสั่งการและคู่มือแนวทางการดาเนินงานโครงการ ทั้งสองประเด็นนี้เป็นประเด็นของโครงการ
ที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบตาบลไปดาเนินการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพในการประกอบและซ่อมคอมพิวเตอร์ให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ โดยแนวทางการทางานของ U2T นั้น กิจกรรมที่จะลงไปดาเนินการจะเกิดจากความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก เช่นเดียวกับโครงการประกอบและซ่อมคอมพิวเตอร์เกิดจากความต้องการของ
ชุมชนและมีความจาเป็นเร่งด่วนต้องใช้ทักษะและอุปกรณ์ดังกล่าวในการทางานช่วงสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อโควิด-๑๙ อาจารย์ผู้รับผิดชอบจึงทาเป็นโครงการดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้และนาความรู้
และอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ไปใช้ประโยชน์และต่อยอดไปเป็นอาชีพในอนาคตได้ ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการได้ทา
รายงานข้อเท็จจริงทั้งหมดส่งให้ สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดราชบุรี และ สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณาเรียบร้อยแล้ว โครงการนี้วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ซื้อมาประกอบ
มีการส่งมอบ มีหลักฐานการส่งมอบและหลักฐานการใช้ประโยชน์จากชุมชนอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม ในการนี้จึงขอ
ชี้แจงว่ามหาวิทยาลัยได้ดาเนินการชี้แจงแก้ไขข้อบกพร่องครบทั้ง ๔ ข้อเรียบร้อยแล้ว จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
๔) บันทึกข้อความ ลงวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
อาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด ได้มีบันทึกข้อความ ลงวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ขอให้
แก้ไขปัญหาการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยนายกสภามหาวิทยาลัยได้มอบให้มหาวิทยาลัยดาเนินการ
ในเรื่องดังกล่าว (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม แยกชุด)
ที่ประชุมรับทราบ
๕) Post Covid Higher Education จากสถานการณ์ ก ารแพร่ ระบาดของโรคติ ด ต่อ เชื้อไวรัส
โคโรน่า ๒๐๑๙ อาจจะใช้ระยะเวลาในการฟื้นตัว ไม่ต่ากว่า ๓ ปี ทาให้มีปัญหาเศรษฐกิจที่รุนแรงเนื่อ งจาก
เศรษฐกิจของประเทศไทยพึ่งพาบางสาขามากเกินไปทาให้เกิดวิกฤติมาก เช่น สาขาการบริการ สาขาการท่องเที่ยว
สาขาส่งออก เป็นต้น ผลจากสถานการณ์นี้ก็จะทาให้สัดส่วนของคนจนเพิ่มมากขึ้น มีเด็กเยาวชนที่ยากจนและ
ด้อยโอกาสเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นภาพอนาคตทางเศรษฐกิจของ Post Covid จึงอาจจะทาให้สามารถตั้งรับกับ
สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม Sector ที่ต้องฟื้นตัวอย่างช้าๆ ได้แก่ การผลิต การบริการ/ท่องเที่ยว ดิจิทัล
เทคโนโลยี และมี Sector ใหม่ที่ยั่งยืน ทันสมัยเข้ามารองรับคนในจานวนมากที่จะต้องออกจากงานและลดกาลัง
งานลงจากช่วงวิกฤติโควิด เช่น Ecotourism , Green Product ทั้งภาคเกษตร เช่น เกษตรอินทรีย์ เกษตร
ปลอดสาร และในภาคอุตสาหกรรม เช่น พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม การขจัดขยะ , Human service เช่น
การดูแลผู้สูงอายุ การดูแลเด็กและเยาวชน (ระบบสวัสดิการ, ระบบยุติธรรม) การดูแลทารก ซึ่งเป็น Human
service ที่น่าจะเป็นอนาคตแรงงานไทยสามารถกลับมาฟื้นตัวให้มีการ up-skill re-skill และได้กลับมามีบทบาท
ให้สังคมไทยได้ก้าวเดินต่อไปได้
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มหาวิทยาลัยควรจะเป็น Higher Education ที่ตอบสนองทิศทางเศรษฐกิจใหม่หลังสถานการณ์
การติดเชื้อโควิด ๑๙ ในการช่วยเยาวชนที่ด้อยโอกาสให้เข้าถึงและได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยรวมพลัง
ในพื้นที่ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคเอกชนและชุมชนเพื่อโจทย์ ๒ ข้อข้างต้น
การปรั บ ตัว ของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลั ยควรจะเปิดสาขาเพิ่มตาม
Sector ใหม่ๆ ผลิตครูอาชีวะศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ให้สอดคล้องกับ Sector ใหม่ ควรมีการ
เปิดรับนักศึกษาอย่างหลากหลาย เช่น ระดับอนุปริญญาที่เน้นทักษะ (ใช้ระยะเวลา ๒ ปี และรับประกันการมีงาน
ทา) หลักสูตรระยะสั้น (ในอนาคตจะเชื่อมโยงกับ Credit bank) และเพิ่มโอกาสให้นักศึกษา เช่น การร่วมมือกับ
ภาคเอกชน เพิ่มการเข้าถึง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึก ษา (กยศ.) ยกเว้นค่าเทอมในหลักสูตรอนุปริญญา
หลักสูตรระยะสั้น และ อนุปริญญาที่มีสหกิจศึกษาในปีที่ ๒ (ทวิภาคี)
ดร.กาพล วันทา แสดงความคิดเห็นว่าประเด็นที่น่าสนใจคือการผลิตครูอาชีวะ ทาอย่างไรมหาวิทยาลัย
จึงจะสามารถผลิตครูที่มีจิตวิทยาในการสอน เห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะมีการผลิตครูอาชีวะโดยเฉพาะ ซึ่งอาจจะมา
หารือกันว่าจะผลิตครูอาชีวะอย่างไรให้ได้ทั้งทักษะและความรู้
นายเสฎฐนันท์ อังกูรภาสวิชญ์ แสดงความคิดเห็นว่าขณะนี้ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเด่นเรื่อง
ชุมชนอยู่แล้ว ดังนั้นเรื่อง Post Covid หากมหาวิทยาลัยเข้าไปมี บทบาทกับชุมชนก็จะทาให้มหาวิทยาลัยกับ
ชุมชนได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันทาให้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนเป็นไปได้ดีในอนาคต
อธิการบดี ให้ข้อมูลว่า ที่ผ่านมามีหลายเรื่องที่สภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ แต่ไม่สามารถดาเนินการได้
เช่น เรื่องหลักสูตร จะติดปัญหาของเกณฑ์ต่าง ๆ แต่ต่อไปจะไม่มีปัญหาแล้ว เนื่องจากทางกระทรวงฯ จะดาเนินการ
แก้ไข ซึ่งตอนนี้อยู่ขั้นตอนการทาประชาพิจารณ์ คาดว่าจะเข้าสู่กระบวนการปรับ และประกาศใช้ในเร็ว ๆ นี้
จะทาให้มีอิสระการทางานทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
ประธาน เสนอว่า เรื่องการพัฒนาชุมชนควรบรรจุเป็นระเบียบวาระเพื่อให้สภามหาวิทยาลัยได้ร่วม
หารือให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ เช่น หลักสูตรระยะสั้น อนุปริญญา ในแนววิชาชีพที่มีความต้องการ ลักษณะ
เรียนหนึ่งปี ฝึกงานหนึ่งปี (ทวิภาคี) และสามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียนด้วย
ดร.คมศร วงษ์รักษา แสดงความคิดเห็นว่า ควรมีการอบรมวิชาชีพระยะสั้น และทักษะวิชาชีพต่าง ๆ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ แสดงความคิดเห็นว่า แนวโน้มอาชีพในอนาคตการฝึกอาชีพ
จะเป็นที่นิยมและต้องการของตลาดโลก คือ อาชีพการดูแลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมีหลักสูตร
สาธารณสุข และดูแลผู้สูงอายุ หากสามารถทาให้เป็นหลักสูตรระยะสั้น จะสร้างโอกาส และสร้างอาชีพได้ และ
ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก
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นายประพันธ์ มนทการติวงศ์ เห็นด้วยกับการทาหลักสูตรระยะสั้น และการเรียนโดยการฝึก งาน
ในสถานประกอบการ เนื่องจากจะได้ฝึกทักษะจากการปฏิบัติจริง
นายเสฎฐนันท์ อังกูรภาส เห็นด้วยกับการทาหลักสูตรระยะสั้น ซึ่งในช่วงสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อโควิด ๑๙ การทาหลักสูตรวิชาชีพสั้น ระยะเวลาการเรียนตลอดหลักสูตรไม่ควรเกินสามเดือน และ
ให้ประกาศนียบัตรที่สามารถเริ่มทางานได้เลย เช่น หลักสูตรนวด สปา แพทย์แผนไทย การดูแลผู้ป่วย เป็นต้น
๖) วัคซีนใจ (๔ สร้าง ๒ ใช้) ในโรงเรียน / มหาวิทยาลัย แนวทางการเปิดเรียนใหม่ที่ปลอดภัย
และกอบกู้การเรียนรู้
เนื่องจากเด็กและเยาวชนได้สู ญเสี ยการเรียนรู้ทั้งด้ านวิชาการและด้านสังคมจิตใจจากการปิด
โรงเรียนมาร่วม ๓ ภาคเรียน ทาให้อัตราการเรียนรู้เสี ยไป ๓๐-๖๐% เด็กมีปัญหามากขึ้น ติดเกมส์ ซึมเศร้า
มีปัญหาด้านสังคมมากขึ้น ทางออกจึงเป็นการกลับมาเปิดโรงเรียนเพื่อกอบกู้การเรียนรู้ โดยมีการควบคุม ป้องกัน
ร่วมกับมาตรการอื่นที่จะทาให้เด็กได้กลับมาพัฒนา ชดเชยสิ่งที่สูญเสียไป โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและ
ชุมชน
วัคซีนใจ ๔ สร้าง ๒ ใช้ คือ
สร้างความรู้สึกปลอดภัย โดยการนามาตรการชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) มาปรับใช้ตามบริบท
ของโรงเรียน ได้แก่
- การจัดการความปลอดภัยในการเดินทาง การจัดห้องเรียน การใช้สนามเด็กเล่น โรงอาหาร และ
สุขอนามัยส่วนบุคคล
- ต้องสื่อสาร สร้างความมั่นใจว่ามาตรการเหล่านี้จะสามารถป้องกันโรคได้
- ถ้ายังมีการติดเชื้อก็จะอยู่ในวงจากัดที่ควบคุมได้
สาหรับวัคซีนนั้น ที่สาคัญอันดับแรกคือการได้รับวัคซีนกลุ่มเสี่ยง (๖๐๘) ซึ่งจะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับ
ผลเป็นการเจ็บป่วยที่รุนแรงและเสียชีวิตมากที่สุดหากมีการติดเชื้อในครอบครัว ส่วนการฉีดวัคซีนในเด็กก็สามารถ
ทาคู่ขนานกันไปโดยไม่ต้องเป็นเงื่อนไขในการเปิดเรียน
สร้างความสงบ ความกลัวและตระหนกเป็นอุปสรรคในการที่จะจัดการปัญหาอย่างเหมาะสม
ดังนั้นควรมีการสื่อสารและหารือระหว่างผู้บริหารและผู้ปกครอง ถึงความสาคัญของการเปิดเรียนและมาตรการ
ในการควบคุมโรค (ตามสร้างแรก) โดยให้ข้อเท็จจริงว่าแม้เด็กจะติดเชื้อได้ แต่โอกาสจะป่วยหนักจนเสียชีวิตมีเพียง
๐.๐๑ % น้อยกว่าผู้สูงอายุ ๕๐๐ เท่า และน้อยกว่าผู้ใหญ่ ๑๐๐ เท่า ซึ่งสามารถป้องกันการป่วยหนักและเสียชีวิต
ด้วยการฉีดวัคซีน ในส่วนครูผู้สอนกว่า ๗๐% ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วจึงแทบจะปิดโอกาสการป่วยและเสียชีวิตได้
ในกรณีที่มีการติดเชื้อ การมีมาตรการชีวิตวิถีใหม่ (ตามสร้างแรก) ก็จะทาให้การติดเชื้ออยู่ในวงจากัด ไม่จาเป็นต้อง
ปิดโรงเรียนอีกโดยควบคุมเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็กที่ติด กรณีที่มีความกังวลว่าหากเด็กติด
จะนาไปติดผู้สูงอายุในบ้าน โรงเรียนก็ควรร่วมมือกับผู้ปกครองช่วยดูแลว่ามีผู้สูงอายุในบ้าน และกลุ่มเสี่ยง (๖๐๘)
คนใดที่ยังไม่ได้รับวัคซีนควรให้ความสาคัญในการรับวัคซีน หากมีการติดเชื้อเกิดขึ้น ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็จะมีระบบ
สาธารณสุขในการดูแลไปตามระดับความรุนแรงอยู่แล้ว
สร้างความหวัง
- การเปิดโรงเรียนจะเป็นโอกาสสาคัญในการกอบกู้ความสูญเสียที่เกิดขึ้น
- ทางโรงเรียนจึงสามารถใช้เป็นโอกาสในการปรับปรุงหลักสูตรและการประเมินผล ที่มุ่งเน้น
สมรรถนะมากกว่าเนื้อหา
- เปลี่ยนจาก ๘ กลุ่มสาระมาเป็นสาระหลัก (ภาษา, คณิตศาสตร์) และบูรณาการ (ใช้ Problem
based และ Project based เป็นเครื่องมือ)

๙

- โดยมุ่งเน้น Active Learning
- ขณะเดียวกันกิจกรรมแบบ PBL ทั้ง ๒ ชนิดจะช่วยให้เด็กได้มีโอกาสทั้งเรียนรู้และพัฒนาด้าน
สังคมไปด้วยกันผ่านการทากิจกรรมกลุ่มโดยใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New normal)
สร้างการดูแล
- ในการดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียนด้อยมาก
- การดูแลเยียวยาเด็กที่มีปัญหาสุขภาพจิต เช่น ติดเกมส์ ซึมเศร้า
- เด็กที่ได้รับความรุนแรงจากครอบครัว
- ทั้งครูที่ปรึกษาประจาชั้น และครูแนะแนวจะได้กลับมาช่วยดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด
ใช้ศักยภาพ
- โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่จะต้องกลับมาสร้างความเข้มแข็ง
- ในการคัดกรอง ช่วยเหลือและพัฒนาเด็ก
- ใช้ศักยภาพของชุมชน ระบบสาธารณสุข ระบบสวัสดิการสังคมเข้ามาสนับสนุน
- ทั้งในด้านการเรียนรู้ และการช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่มีปัญหาที่ประสบปัญหาต่าง ๆ
ใช้สายสัมพันธ์
- โดยโรงเรียนควรกลับมามีการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน
- เสริมพลังการดูแลเด็กให้เข้มแข็งขึ้น
- ทางานร่วมกับคณะกรรมการโรงเรียน และชุมชนอย่างใกล้ชิดมากขึ้น
- ช่วยกอบกู้การเรียนรู้ การพัฒนาอารมณ์ สังคมและการช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหา
- อย่าลืมว่าครอบครัวและชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้สาคัญสาหรับการใช้การเรียนรู้แบบ PBL ทั้ง ๒ชนิดด้วย
สรุปคือถึงเวลาที่โ รงเรี ยนจะกลับมาเปิดเรียน โดยมีการควบคุมป้องกันโรคเพื่อจะได้กอบกู้สิ่ งที่
สูญเสียไปทั้งด้านวิชาการพัฒนาการและสวัสดิการสังคม โดยร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อ
คุณภาพของเด็กและเยาวชนไทย
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ควรจะเป็นต้นแบบโดยควรจะมีการหารือกัน
อย่างเปิดใจ ทาความเข้าใจระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน ซึ่งการฉีดวัคซีนโดยหลักเป็นสิทธิส่วนบุค คลที่ต้อง
ได้รับความสมัครใจ มิใช่อานาจของโรงเรียน แต่ถ้าหากมีนักเรียนคนใดไม่ฉีดก็อาจจะมีมาตรการอย่างอื่นเข้ามา
ช่วย โดยหลักสาคัญคือการฉีดวัคซีนในผู้ใหญ่ที่มีอัตราการตายและป่วยหนักซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของสังคม
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๒ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากอธิการบดี
๑) รายงานคาพิพากษาของศาลปกครองเพชรบุรี ในคดีหมายเลขดาที่ ๖๗/๒๕๖๒ ดีหมายเลขแดง
ที่ ๑๐๓/๒๕๖๔
นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์ นิติกร ชี้แจงรายละเอียดแทนอธิการบดี ว่าตามที่นายถาวร เส้งเอียด
ผู้ฟ้องคดี ได้ฟ้องคดี ณ ศาลปกครองเพชรบุรี เพื่อฟ้อง คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ก.อ.ร.)
ที่ ๑ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ ๒ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ ๓ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ ๔ สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่ ๕ ผู้ถูกฟ้องคดี
เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่น อันเกิดจากกฎและการใช้อานาจตามกฎหมาย และละเมิดอันเกิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า โดยคดีดังกล่าว สภามหาวิทยาลัยในฐานะผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีมติมอบอานาจให้อธิการบดี

๑๐

เป็นผู้รับมอบอานาจในคดี เมื่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
อธิการบดีเป็นผู้รับมอบอานาจขอรายงานว่า เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ศาลปกครองเพชรบุรีได้มีคาพิพากษาในคดีดังกล่าวว่า ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔
ชาระเงินค่าสอนเกินภาระงานให้ผู้ฟ้องคดี (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการแยกชุด)
ในการนี้มหาวิทยาลัยในฐานะผู้รับมอบอานาจและผู้ถูกฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลไปเมื่อวันที่
๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงทาให้คดีนี้ยังไม่ถึงที่สุด และอาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด ได้มีหนังสื อลงวันที่ ๙
กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นหนังสือทวงถามให้ชาระหนี้ตามคาพิพากษาของคดีปกครอง ซึ่งฝ่ายกฎหมายได้หารือ
สานักบังคับคดีปกครองแล้ว ได้ความว่า คดีดังกล่าวเมื่อมีการอุทธรณ์จึงทาให้คดียังไม่ถึงที่สุด อาจจะยังไม่ต้อง
ดาเนินการตามคาพิพากษาเนื่องจากคดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
ที่ประชุมรับทราบ
๒) เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและรับรองจานวนนักศึกษา ตามหนังสือที่ อว ๐๖๓๕/ว ๒๗๗๘
ด้ วยส านั กงานเลขาธิ การคุ รุ สภา ได้ มี หนั งสื อแจ้ งสถาบั นที่ ประสงค์ จะเสนอขอรั บรองปริ ญญา
ทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการขอใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครูของผู้สาเร็จการศึกษาหลั กสูตรครุ ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยโดยคณะครุศาสตร์และส านักส่งเสริ ม
วิชาการและงานทะเบียน จึงได้ร่วมกันตรวจสอบข้อมูลจานวนนักศึกษาของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ตามหนังสือ
แจ้งของสานักงานเลขาธิการคุรุสภา พบว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีสองสาขาวิชาที่มีจานวนนักศึกษาไม่เป็นไป
ตามแผนรับนักศึกษา ได้แก่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาภาษาจีน
การนี้ มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง จึงขอเสนอสภามหาวิ ทยาลั ยพิจารณาให้ ค วาม
เห็นชอบและรับรองจานวนนักศึกษาที่เกินไปจากแผนรับนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๓ เดิม โดยการเวียนหนังสื อ
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดาเนินการตามกระบวนการรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตเป็นไปตามระบบมาตรฐาน
กล่าวคือ มีการทดสอบและสัมภาษณ์เพื่ อพิจารณาความเหมาะสมในการประกอบวิช าชีพครู แต่ในระหว่าง
การดาเนินงานมีนักศึกษาจานวนหนึ่งประสงค์ขอเรียนเพิ่ม ทาให้จานวนนักศึกษาไม่ตรงตามแผนรับนักศึ กษาที่
ปรากฏใน มคอ.๒ คุรุสภาจึงขอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแผนรับนักศึกษา
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย โดยคณะครุศาสตร์ได้ดาเนินการตรวจสอบศักยภาพ จานวนโรงเรียนเครือข่ายวิชาชีพครู และ
จานวนอาจารย์นิเทศต่อนักศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม แล้ว สรุปได้ว่า การเปลี่ยนแปลง
แผนรับนักศึกษาครั้งนี้ มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่คุรุสภากาหนดได้ จึงเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและรับรองจานวนนักศึกษาแผนการรับใหม่ ดังนี้
คณะ
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สาขาวิชาของหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต
ที่คณะรับผิดชอบ

ปีการศึกษา

การศึกษาปฐมวัย

๒๕๖๓

๕๕

๖๐

ภาษาจีน

๒๕๖๓

๓๐

๓๔

จานวน
จานวน
ตามแผนรับเดิม ตามแผนรับใหม่

โดยกาหนดให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยตอบแบบขอความเห็นชอบภายในวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาและส่งผลการพิจารณาความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว

๑๑

มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแผนรับนักศึกษาและรับรองจานวนนักศึกษาตามแผนรับใหม่
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามหนังสือที่ อว ๐๖๓๕/ว ๒๗๗๘ ดังนี้
๑) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จานวน ๖๐ คน
๒) สาขาวิชาภาษาจีน
จานวน ๓๔ คน
๑.๓ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากกรรมการ
อาจารย์ ดร.สมชาติ เกตุพันธ์ รายงานผลการดาเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ว่า คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม PLC ประจาเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔
โดยมีคณาจารย์ร่วมกิจกรรม จานวน ๓๐ คน ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของวง PLC คือ การเตรียมความ
พร้อมในการจัดการเรียนการสอน Online แบบ AL และประจาเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ในวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔
โดยมีคณาจารย์ ร่ ว มกิจ กรรม จ านวน ๓๐ คน ประเด็นการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ของวง PLC คือ การจัดทาสื่ อ
เครื่องมือช่วยสอนออนไลน์ และการทดสอบความรู้โ ดยใช้โปรแกรมออนไลน์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จัดกิจกรรม PLC ประจาเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมีคณาจารย์ร่วมกิจกรรม
จานวน ๙ คน ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของวง PLC คือ การเรียนการสอนในรายวิชาภาคปฏิบัติภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรม PLC ประจาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมีคณาจารย์ร่วมกิจกรรม จานวน ๒๙ คน ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของวง PLC คือ กิจกรรม PLC เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างแบบทดสอบ และ
ประจาเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ในวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมีคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม จานวน ๓๒ คน
ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของวง PLC คือ กิจกรรม PLC เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือและให้คาปรึกษา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม แยกเล่ม)
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๔ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากเลขานุการ
๑) สรุปผลการเวียนหนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ อว ๐๖๓๕/ว ๑๖๑๕ ลงวันที่
๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบและขอข้อคิดเห็นเสนอแนะเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานของอธิการบดี
ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือที่ อว ๐๖๓๕/ว ๑๖๑๕ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง เสนอ
เพื่อทราบและขอข้อคิดเห็นเสนอแนะเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานของอธิการบดี ถึงกรรมการสภามหาวิทยาลัย นั้น
บัดนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ตอบกลับเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมผลเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้ง
มติ ก รรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย มี ม ติ เ ห็ น ชอบตามข้ อ ชี้ แ จงของรั ก ษาราชการแทนอธิ ก ารบดี แ ละมติ ส ภา
มหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ โดยไม่ต้องทบทวน จึงเรียนสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ป ระชุมรั บ ทราบ โดยผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุ ว รรณ ขอเสนอสิ ทธิ์ตามที่ ไ ด้ ใ ห้
ข้อเสนอแนะให้มีการทบทวนประเด็นดังกล่าว

๑๒

๒) ฝ่ายเลขานุการ ได้นาส่งรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการเสนอ
ขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตามหนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ที่ อว ๐๖๓๕/๑๘๓๓ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ จัดส่งที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม เรียบร้อยแล้ว
ที่ประชุมรับทราบ
๓) ขอถอนระเบียบวาระที่ ๔.๒.๓ พิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง
ค่าธรรมเนี ยมการศึกษาระดับบั ณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. .... และ ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๔ พิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหากรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อ
วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ประธานขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่
๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีการแก้ไข ดังนี้
๑) หน้า ๒๑ ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ มติที่ประชุม เพิ่มข้อความ “๔) หน้า ๒๕ ข้อความ
“๑) คณะครุศาสตร์ จานวน ๒๕ คน
๒) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน ๑๔๓ คน
๓) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน ๑๐๕ คน
๔) คณะวิทยาการจัดการ จานวน ๑๐๒ คน
๕) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จานวน ๕๕ คน
๖) วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย จานวน ๕๓ คน”
แก้ไขเป็น
“๑) คณะครุศาสตร์ จานวน ๑๙๔ คน
๒) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน ๑๘๓ คน
๓) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน ๒๘๘ คน
๔) คณะวิทยาการจัดการ จานวน ๙๗ คน
๕) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จานวน ๗๙ คน
๖) วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย จานวน ๘๗ คน”
๒) หน้ า ๓๓ ระเบี ย บวาระที่ ๗ มติ ที่ ป ระชุ ม เพิ่ ม ข้ อ ความ “และเห็ นชอบให้ มหาวิ ท ยาลั ย
ดาเนินการออกประกาศมหาวิทยาลั ยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึ กษา
ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)”

๑๓

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ติดตามการปฏิบัติตามคาพิพากษาศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขดาที่ บ.๑๖๖/๒๕๕๗
คดีหมายเลขแดงที่ บ.๔๖๒/๒๕๖๑ (คดีหมายเลขดาที่ อบ.๗๐/๒๕๖๒ ของศาลปกครองสูงสุด)
นางสาวธิ ช าภรณ์ จิ น จารั ก ษ์ นิ ติ ก ร สื บ เนื่ อ งหน้ า ๓๔ ว่ า ตามที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ ใ ห้
มหาวิท ยาลัย รายงานความคืบ หน้า คดีป กครอง ในคดีห มายเลขดาที่ บ.๑๖๖/๒๕๕๗ คดีห มายเลขแดงที่
บ.๔๖๒/๒๕๖๑ (คดีหมายเลขดาที่ อบ.๗๐/๒๕๖๒ ของศาลปกครองสูงสุด) ระหว่างนายสนม ผิวงาม ผู้ฟ้องคดี
กับสภามหาวิทยาลัย กับพวกรวม ๕ คน ผู้ถูกฟ้องคดี คดียังอยู่ระหว่างการรอฟังคาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
จึงขอรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วง
๔.๑ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วงจากสภาวิชาการ
๔.๑.๑ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาประจาภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชศักดิ์ สุวรรณนัจศิริ ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ชี้แจงรายละเอียดว่า ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีนักศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
จานวน ๖ คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จานวน ๒ คน และระดับปริญญาตรี จานวน ๑๗ คน ซึ่งคณะกรรมการ
ประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบแล้วว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติค รบถ้ว น และผ่านความเห็นชอบจาก
สภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จานวน ๖ คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
จานวน ๒ คน และระดับปริญญาตรี จานวน ๑๗ คน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
๔.๑.๒ พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.พรศัก ดิ์ สุจ ริต รัก ษ์ ชี้แ จงรายละเอียดว่า หลัก สูต รครุศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรครุศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) โดย นางสาวพัชราวลัย สังข์ศรี แทน
นางสาวจรินทร์ งามแม้น ซึ่งไม่ประสงค์เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรในขณะนี้ เนื่องจากต้องการดาเนินการวิจัย
ด้านการบริหารการศึกษาให้มากขึ้น และเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๑๐.๑.๒ แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติ เห็นชอบการเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิ ดชอบหลั กสู ตรครุศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)

๑๔

๔.๑.๓ พิจารณาการปรับแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ขอปรับแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) เพื่อให้สอดคล้องกับจานวนอาจารย์ ประจาหลักสูตร โดยอาจารย์
ประจาหลักสูตรคุณวุฒิระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขึ้นไปที่มีอยู่ในหลักสูตร จานวน ๔ คน สามารถรับนักศึ ก ษา
แผน ก ทั้ง ระดับ ปริญ ญาโทและระดับ ปริญ ญาเอก ได้ ๔๐ คน ต่อ ปีก ารศึก ษา โดยได้ผ่า นความเห็นชอบ
จากสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการปรับแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
๔.๑.๔ พิจารณาการปรับแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า หลักสูตรปรัญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ขอ ปรับแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓) โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จานวน
๔ คน สามารถรับนักศึกษา แผน ก ทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ได้จานวน ๔๐ คน ต่อปีการศึกษา
แต่ด้ว ยอาจารย์ป ระจาหลักสูตรเป็น ชุดเดียวกับหลัก สูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิช าบริห ารการศึก ษา
ซึ่ง มีแ ผนการรักศึกษา จานวน ๒๕ คนแล้ว ดัง นั้น จึง ขอปรับแผนการรับนัก ศึก ษาจากเดิม จานวน ๓๐ คน
ต่อปีการศึกษา เป็นจานวน ๑๕ คน เพื่อให้สอดคล้องกับจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการปรับแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓)
โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีการรับรองรายงานการประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๑.๒ ๔.๑.๓ และ
๔.๑.๔ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๕

๔.๒ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วงจากคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบของ
สภามหาวิทยาลัย
๔.๒.๑ พิจารณา ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย รถราชการ พ.ศ. ....
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ชี้แจงรายละเอียดว่า มหาวิทยาลัยเห็นควรให้มี
การก าหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารใช้ แ ละการควบคุ ม รถราชการของมหาวิ ท ยาลั ย ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึง่ เดิมมหาวิทยาลัยไม่มรี ะเบียบในเรื่องดังกล่าว
กาหนดไว้ จึงสมควรให้มีการออกระเบียบดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. .... โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการ
ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการยกร่างกฎหมายฯ ในการประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ และคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และ
ระเบียบของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอว่า ข้อ ๑๔ (๓) ควรเพิ่มความประโยคว่า “และดูแลให้บุคลากร
ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย” เช่น ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย รถราชการ
พ.ศ. ๒๕๖๔
๔.๒.๒ พิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทา
ประกันภัยรถราชการภาคสมัครใจ พ.ศ. ....
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ชี้แจงรายละเอียดว่า มหาวิทยาลัยเห็นควร
จัดทา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทาประกันภัยรถราชการภาคสมัครใจ
พ.ศ. .... เพื่อให้มีการประกาศกาหนดหลักเกณฑ์จัดทาประกันภัยภาคสมัครใจให้เป็นไปตามข้อ ๑๖ วรรคสอง
ของ ร่าง ระเบียบราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ... และการประกันภัยทรัพย์สินราชการ ให้เป็นไป
ตามหนั ง สื อ ที่ กค ๐๓๑๐/ว๔๒ เรื่ อ งการจั ด ท าประกั น ภัย ทรัพ ย์ สิ นของทางราชการ วั น ที่ ๓๑ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งเดิมมหาวิทยาลัยไม่มีประกาศในเรื่องดังกล่าวกาหนดไว้ จึงสมควรให้ออกประกาศดังกล่าว
มหาวิทยาลัยจึงเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทาประกันภัยรถ
ราชการภาคสมัครใจ พ.ศ. .... โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่
๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ คณะกรรมการยกร่างกฎหมายฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ และคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลั ยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง หลักเกณฑ์
การจัดทาประกันภัยรถราชการภาคสมัครใจ พ.ศ.๒๕๖๔

๑๖

๔.๒.๓ พิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ....
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ กองตูม เลขานุการ สภามหาวิยาลัยขอถอนระเบียบวาระ
ที่ ๔.๒.๓ พิ จารณา ร่ าง ประกาศมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏหมู่ บ้ านจอมบึ ง เรื่ อง ค่ าธรรมเนี ยมการศึ กษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ....
มติ ที่ ป ระชุ ม สภามหาวิทยาลั ยมี มติ อ นุญ าตให้ ถ อนระเบี ยบวาระที่ ๔.๒.๓ พิจารณา ร่าง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ....
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากอธิการบดี
๕.๑.๑ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจาสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชศักดิ์ สุวรรณนัจศิริ ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีคาสั่ง ที่ ๒๒/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประจาสานั กส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามข้อ ๕ แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คณะกรรมการประจาส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ กาหนดให้ “คณะกรรมการตามข้อ ๔ มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ
สองปี” คณะกรรมการประจาสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงครบวาระการดารงตาแหน่งเมื่อ วันที่ ๑๐
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ อาศัยอานาจตามในข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย
คณะกรรมการประจาส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
ในการนี้ กรรมการประจาส่วนราชการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ว่าด้วย คณะกรรมการประจาส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๔
องค์ประกอบข้อ ๔ (๓) ผู้แทนหัวหน้างานหรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่างาน ซึ่งคัดเลือกกันเองจานวน
สองคน และข้อ ๕ กาหนดกรรมการประจาส่วนราชการ ข้อ ๔ (๓) จะมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสองปี
และจะดารงตาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ แต่เนื่องจากหัวหน้างานของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มีจานวนน้อย ไม่เพียงพอสาหรับการดารงตาแหน่งกรรมการประจาสานักแบบไม่ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
อาศัยอานาจข้อ ๑๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู๋บ้านจอมบึง ว่าด้วยคณะกรรมการประจาส่วนราชการ
หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ กาหนดให้สภามหาวิทยาลัยตีความและ
วินิจฉัย ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ จึงขอหารือกรณีดังกล่าว
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการประจาสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โดยอนุญาตให้กรรมการประจาส่วนราชการ ข้อ ๔ (๓) ผู้แทนหัวหน้างานหรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่างาน
สามารถดารงตาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันได้

๑๗

๕.๑.๒ พิจารณา ร่าง แผนการรับนักศึกษาภาคปกติ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๕
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชศักดิ์ สุวรรณนัจศิริ ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามความในหมวด ๒ ข้อ ๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ กาหนด “การรับนักศึกษาให้มหาวิทยาลัยรับบุคคลเข้าศึกษา
ทั้งแบบลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและแบบลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา การกาหนดและวิธีการรับเข้าศึกษาให้เป็นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยในแต่ละปีการศึกษา” นั้น
ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยได้จัดทา ร่าง แผนการรับนักศึกษาภาคปกติ ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๕ เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และได้รับความชอบ ในการประชุม
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติ ที่ ป ระชุ ม อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และหมวด ๒ ข้อ ๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๕
๕.๑.๓ พิจารณาการขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก จากสานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.ชั ยฤทธิ์ ศิ ลาเดช ชี้ แจงรายละเอี ยดว่ า ด้ วย มาตรา ๖๒ แห่ ง
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ กาหนด “ให้ สถาบันอุดมศึกษาจัดให้ มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่ อพั ฒนาคุ ณภาพ และมาตรฐานการอุ ดมศึ ก ษาของสถาบั น อุด มศึ ก ษา การประกัน คุ ณภาพของ
สถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายใน การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และ
การพัฒ นาคุณภาพการศึกษาของสถาบั น อุด มศึ กษาให้ เป็น ไปตามหลั กเกณฑ์ ที่คณะกรรมการมาตรฐานการ
อุดมศึกษาประกาศกาหนด” ประกอบกับ สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีหนังสือที่
มศ.๐๐๐๒/(ว) ๑๒๗๒ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงมหาวิทยาลัยขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง การประเมิน ขั้นตอนและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกเป็นการเตรียมความพร้อม
ก่อนการประเมิน โดยมีกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา ดังนี้
ด้านที่ ๑ ผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการตามพันธกิจที่ตอบสนองต่อศักยภาพและความ เชี่ยวชาญ
ด้านที่ ๒ คุณภาพบัณฑิต
ด้านที่ ๓ คุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรม
ด้านที่ ๔ ผลของการบริการวิชาการ
ด้านที่ ๕ ผลของการประกันคุณภาพภายใน
พิจารณาใน ๑๑ องค์ประกอบ ๓๒ ประเด็นพิจารณาจากทั้ง ๕ ด้าน
ทั้งนี้ สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
กาหนดระยะเวลาการขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก ดังนี้
๑) การประเมินคุณภาพภายนอก ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สมัครเข้ารับการประเมินภายใน
วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
๒) การประเมินคุณภาพภายนอก ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สมัครเข้ารับการประเมินภายใน
วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๘

เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ค ณะกรรมการมาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษาก าหนด
มหาวิทยาลั ย เห็น ควรรั บการประเมิน คุณภาพภายนอก จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึ ก ษา (องค์ ก ารมหาชน) (สมศ.) จึ ง เสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณา (รายละเอี ย ดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมแยกชุด)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และหมวด ๒ ข้อ ๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการรับการประเมิ นคุณภาพภายนอก จากสานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
๕.๑.๔ พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหากรรมการอุ ท ธรณ์ แ ละร้ อ งทุ ก ข์ ป ระจ า
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ กองตูม เลขานุการ แจ้งว่าขอถอนระเบียบวาระที่ ๕.๑.๔
พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหากรรมการอุ ท ธรณ์ แ ละร้ อ งทุ ก ข์ ป ระจ ามหาวิท ยาลั ย ผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ จาก
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุญาตให้ถอนระเบียบวาระที่ ๕.๑.๔ พิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหากรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
๕.๑.๕ พิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดี ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่ได้รับ
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง นั้น และตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ กาหนดให้ “สภา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดี โดยคาแนะนาของอธิการบดี จากผู้ที่มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๙” จึงนาเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกชุด)
มติ ที่ ประชุ ม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๙) ๒๙ และ ๓๒ แห่ งพระราชบั ญญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ดังนี้
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ กองตูม
๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณิภารัตน์ บุญกุล
๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง
๕.๑.๖ พิจารณาเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดี ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่ได้รับ
บรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นั้น
ตามความในมาตรา ๑๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗
ระบุ “ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่ง ซึ่งมิใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๓) เป็นเลขานุการ

๑๙

สภามหาวิทยาลัยโดยคาแนะนาของอธิการบดี” จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รพีพรรณ กองตูม รองอธิการบดี ให้ดารงตาแหน่งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๖ วรรคสอง และ ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ กองตูม
รองอธิการบดี ดารงตาแหน่งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
๕.๒ เรื่ องเสนอเพื่อพิจ ารณาจากคณะกรรมการกลั่น กรองงบประมาณ ติดตาม และตรวจสอบ
ประเมินผลการใช้งบประมาณ
๕.๒.๑ พิจ ารณา ร่ า ง งบประมาณรายจ่า ยเงิน รายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
นางสาวเอี่ ย มฤทธิ์ รั ต นานนท์ นั ก วิ เ คราะห์ น โยบายและแผน ช านาญการ ชี้ แ จง
รายละเอี ย ดว่า ด้ว ยในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิ ท ยาลั ย มี ว งเงิ น งบประมาณรายจ่า ย ๓ ส่ ว น ดั งนี้
งบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน จานวน ๓๑๖,๘๗๔,๙๐๐ บาท งบประมาณจากการประมาณการ
รายรับเงินรายได้ (ปกติ) จานวน ๖๖,๗๘๓,๙๐๐ บาท และงบประมาณจากประมาณการรายรับเงินรายได้ (พิเศษ)
จานวน ๓๒,๑๔๔,๔๐๐ บาท รวมสามส่วน มหาวิทยาลัยมีวงเงินงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ จานวน ๔๑๕,๘๐๕,๒๐๐ บาท ( - สี่ร้อยสิบห้าล้านแปดแสนห้าพันสองร้อยบาทถ้วน- ) การนี้ จึงสรุป
รวมงบประมาณรายจ่าย ทั้ง ๓ ส่วน โดยจาแนกเป็น ๓ แผนงาน ดังนี้

แผนงาน
แผนงานบุคลากร
แผนงานพื้นฐาน
แผนงานยุทธศาสตร์

รวมทั้งสิ้น

*งบประมาณแผ่นดิน

เงินรายได้(ปกติ)

๑๙๓,๙๙๒,๑๐๐
๙๔,๐๖๗,๓๐๐
๒๘,๘๑๕,๕๐๐
๓๑๖,๘๗๔,๙๐๐

๓๙,๕๙๒,๔๐๐
๑๙,๙๓๙,๒๑๐
๗,๒๕๒,๒๙๐
๖๖,๗๘๓,๙๐๐

เงินรายได้ (พิเศษ)
โครงการจัด
งานจัดหา
บัณฑิตวิทยาลัย การศึกษาภาค
รายได้ของ
พิเศษ(ป.ตรี)
มหาวิทยาลัย

๑,๒๙๙,๑๐๐
๑๕,๔๓๓,๐๙๐ ๑๒,๗๓๑,๒๐๐
๙๓๑,๐๑๐
๗๕๐,๐๐๐
๑๗,๖๖๓,๒๐๐ ๑๓,๔๘๑,๒๐๐

รวม

- ๒๓๔,๘๘๓,๖๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑๔๓,๑๗๐,๘๐๐
- ๓๗,๗๔๘,๘๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐ ๔๑๕,๘๐๓,๒๐๐

โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔
วั น ที่ ๙ กั น ยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จากคณะกรรมการกลั่ น กรองงบประมาณ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการใช้
งบประมาณในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

๒๐

๕.๒.๒ พิจารณา ร่าง งบประมาณโครงการเงินรายได้สะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
นางสาวเอี่ ย มฤทธิ์ รั ต นานนท์ นั ก วิ เ คราะห์ น โยบายและแผน ช านาญการ ชี้ แ จง
รายละเอียดว่าด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยได้จัดทาประมาณการรายรับเงินรายได้ (ปกติ) และ
รายได้ (พิเศษ) จานวน ๑๒๓,๖๖๐,๔๐๐ บาท และหักตามข้อบังคับฯ ร้อยละ ๒๐ จานวน ๒๔,๗๓๒,๑๐๐ บาท
มหาวิทยาลัยคงเหลืองบประมาณเพื่อจัดทางบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ (ปกติ) และรายได้ (พิเศษ) จานวน
๙๘,๙๒๘,๓๐๐ บาท และเนื่องจากงบประมาณที่จัดทางบประมาณรายจ่ายสามารถดาเนินการได้ในระดับหนึ่ง
แต่ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผ ล มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย จึงพิจารณาร่วมกันในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และมีมติ
เห็ น ชอบที่จ ะเสนอขออนุ มั ติง บประมาณจากเงินรายได้ส ะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จานวน
๒๑,๗๗๘,๙๐๐ บาท เพื่อดาเนินโครงการ ๑๐ โครงการ ดังนี้
ลาดับที่

โครงการ

๑
๒
๓

ผลิตตาราและเอกสารประกอบการสอนคุณภาพ
บริหารและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สมทบงบประมาณงานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(ครั้งที่ ๑)
บริหารจัดการงานประชุมคณะกรรมการตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ/
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และภารกิจต่าง ๆ
การแข่งขันกีฬา พ.จ.น.ก. บุคลากรสัมพันธ์ และกีฬาบุคลากรสานักงานการ
อุดมศึกษา
ทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
การแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก.สัมพันธ์ ครั้งที่ ๔๓
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมือง
ราชบุรี ระยะที่ ๑
รวมทั้งสิ้น

๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

งบประมาณ (บาท)

๕๐๐,๐๐๐
๓,๗๐๗,๗๐๐
๗๐๐,๐๐๐
๔,๘๓๒,๒๐๐
๒๓๐,๕๐๐
๓,๖๖๕,๒๐๐
๖๗๑,๕๐๐
๑,๘๐๑,๕๐๐
๒,๕๓๙,๕๐๐
๓,๑๓๐,๘๐๐
๒๑,๗๗๘,๙๐๐

การนี้ ม หาวิ ท ยาลั ย ฯ จึ ง เสนอพิ จ ารณาอนุ มั ติ โ ครงการงบประมาณเงิ น รายได้ ส ะสม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จานวน ๑๐ โครงการ รวมจานวนเงินทั้งสิ้น ๒๑,๗๗๘,๙๐๐ บาท ทั้งนี้โดยได้เสนอต่อ
คณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณ ติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อ
วันพุธที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว และที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติงบประมาณโครงการเงินรายได้สะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒๑

๕.๒.๓ พิจารณา ร่าง งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ (บัณฑิตวิทยาลัย) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
อาจารย์ ดร.สมชาติ เกตุพันธ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ได้จัดทาแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ (บัณฑิตวิทยาลัย) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ดังนี้
๑) ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ประมาณการรายรับ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ ไว้เป็นจานวนทั้งสิ้น ๑๗,๐๐๔,๐๐๐ บาท โดยกันความคลาดเคลื่อนจากการประมาณการรายรับ จากแผน
รับจริง เป็นเงิน ๑,๕๗๕,๐๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณ ประมาณการรายรับ ๑๕,๔๒๙,๐๐๐ บาท กันเงินไว้ที่คลัง
ร้อยละ ๒๐ ตามข้อบั งคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การบริหารการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๘ จานวน
๓,๔๐๐,๘๐๐ บาท จะมีวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จานวน ๙,๓๕๒,๒๐๐ บาท
โดยจัดสรรการดาเนินงานอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค ร้อยละ ๕ จานวน ๘๕๐,๐๐๐ บาท จัดสรรบริหารงาน
บัณฑิตวิทยาลัย ร้อยละ ๑๕ จานวน ๒,๕๕๐,๖๐๐ บาท จัดสรรบริหารงานหน่วยงานการจัดการเรียนการสอน
(ระดับคณะ) ร้อยละ ๕ จานวน ๕๐๕,๗๐๐ บาท และจัดสรรสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอน ร้อยละ ๕๕ จานวน
๕,๑๔๓,๗๑๐ บาท
๒) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประมาณการรายรับ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ไว้เป็นจานวนทั้งสิ้น ๕,๐๗๕,๐๐๐ บาท กันเงินไว้ที่คลัง ร้อยละ ๒๐ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ว่าด้วย การบริหารการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๘ จานวน ๑,๐๑๕,๐๐๐ บาท จะมีวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จานวน ๒,๗๙๑,๒๕๐ บาท โดยจัดสรรการดาเนินงานอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค
ร้อยละ ๕ จานวน ๒๕๓,๗๕๐ บาท จัดสรรบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย ร้อยละ ๑๕ จานวน ๗๖๑,๒๕๐ บาท จัดสรร
บริหารงานหน่วยงานวิชาการจัดการเรียนการสอน (ระดับคณะ) ร้อยละ ๕ จานวน ๒๕๓,๗๕๐ บาท และจัดสรร
บริหารงานสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอน ร้อยละ ๕๕ จานวน ๒,๗๙๑,๒๕๐ บาท
เมื่ อ พิ จ ารณาในภาพรวมสองส่ ว น บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มี ป ระมาณการรายรั บ จ านวน
๒๒,๐๗๙,๐๐๐ บาท กันไว้ที่คลังตามข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ร้อยละ ๒๐ เป็นเงินจานวน
๔,๔๑๕,๘๐๐ บาท คงเหลือวงเงินให้บัณฑิตวิทยาลัย จัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
จานวนทั้งสิ้น ๑๗,๖๖๓,๒๐๐ บาท สรุปจาแนกตามแผนงานดังนี้
แผนงาน
แผนงานบุคลากร
แผนงานพื้นฐาน
แผนงานยุทธศาสตร์
รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้
๑,๒๙๙,๑๐๐
๑๕,๔๓๓,๐๙๐
๙๓๑,๐๑๐
๑๗,๖๖๓,๒๐๐

ร้อยละ
๗.๓๖
๘๗.๓๗
๕.๒๗
๑๐๐.๐๐

ทั้งนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้นา (ร่าง) แผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้
(บัณฑิตวิทยาลัย) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ในการ
ประชุม ครั้งที่ พิเศษ/๒๕๖๔ เมื่อวัน ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวัน ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณ ติดตาม
และประเมินผลการใช้งบประมาณ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณา
ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดประกอบการประชุมแยกเล่ม)

๒๒

มติที่ประชุม
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ (บัณฑิตวิทยาลัย) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๕.๒.๔ พิจารณา ร่าง งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ (โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับ
ปริญญาตรี) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชศักดิ์ สุวรรณนั จศิริ ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ชี้แจงรายละเอียดว่า ด้วย ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี
ได้มีการดาเนินการจัดสรรงบประมาณโดยประเมินงบประมาณรายได้ของภาคพิเศษ ในแต่ละปีเพื่อนามาคานวณ
การใช้จ่ายในปีต่อไป มีการนารายได้ทั้งหมดหักเข้างานคลังของมหาวิทยาลัย ร้อยละ ๒๐ และร้อยละ ๘๐ นามาใช้
ในการบริหารจัดการภายในโครงการภาคพิเศษระดับปริญญาตรี ได้จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้ งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวัน ๙ กัน ยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และคณะกรรมการกลั่ นกรองงบประมาณ ติดตาม และ
ประเมินผลการใช้งบประมาณ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ (โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับ
ปริญญาตรี) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๕.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
๕.๓.๑ พิจารณา ร่าง กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ ชี้แจงรายละเอียดว่า ด้วยพระราชบัญญัติ
การอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่วนที่ ๖ หลัก ธรรมาภิบาล มาตรา ๒๑ วรรคสอง กาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบ าลและจริ ยธรรม และคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ยง
จากบุคคลซึ่งเป็นกลางและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางเพื่อทาหน้าที่ตามที่ กาหนดไว้ในข้อบังคับ ว่าด้วย
ธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา กอปรกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุม
ภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด
กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางจึงได้ประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลั ก เกณฑ์ ป ฏิ บั ติ ก ารตรวจสอบภายในส าหรั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่ อ วั น ที่ ๑๓
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยในบทเฉพาะกาล ข้อ ๒๒
ก าหนดว่ า “หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ มี โ ครงสร้ า งองค์ ก รในรู ปแบบของคณะกรรมการและยั ง ไม่ มี ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบ ให้ขึ้นตรงต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐไปพลางก่อน และให้จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
ระยะเวลา ๓ ปี นับแต่วันที่หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ใช้บังคับ ตามรูปแบบที่กระทรวงการคลังกาหนด”
นางสาวนันท์นภัส มีถาวร นักตรวจสอบภายใน ชานาญการ ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม
ว่า สภามหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ตามคาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ที่ ๓๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบตาม

๒๓

ข้อ ๑๓ แห่งหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐที่แนบท้ายหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้ว ย มาตรฐานและหลั ก เกณฑ์ ป ฏิบั ติ การตรวจสอบภายในส าหรับ หน่ว ยงานของรั ฐ โดยตามหลั กเกณฑ์
ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ ที่แนบท้ายหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ ข้อ ๑๓ (๑) กาหนดให้
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดทากฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับ
ขอบเขตความรับผิดชอบในการดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และมี
การสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง กอปรกับกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือ ที่ กค
๐๔๐๙.๔/ว๔๗ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง การจัดทากฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรของ
หน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อกาหนดกรอบการจัดทากฎบัตร โดยข้อ ๓.๑ ระบุว่า “กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
ผู้ลงนามเห็นชอบ ได้แก่ ประธานกรรมการของคณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐ ประธานกรรมการของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ”
การจัดทากฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ จัดทาขึ้นเพื่อให้มีเอกสารทางการที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ อานาจหน้าที่ องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ วาระการดารงตาแหน่ง องค์ประชุมและ
การลงมติ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบในด้านต่างๆ และ
การรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เป็นวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เลิกประชุมเวลา ๑๘.๐๕ น.
นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ กองตูม

ผู้จดบันทึก
ผู้พิมพ์
ผู้ตรวจทาน

