รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน 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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม
๑๐. อาจารย์ ดร.เกรียงวุธ นีละคุปต์
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชศักดิ์ สุวรรณนัจศิริ
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์
๑๔. อาจารย์ ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวลิต สมพงษ์เจริญ
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมินทร์ สุมาลัย
๑๗. อาจารย์ ดร.สมชาติ เกตุพันธ์
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ กองตูม
๑๙. นางสาวธนารีย์ นุ่มกลิ่น
๒๐. นายประทีป เช้าชื่น
๒๑. นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
๒๒. นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
๒๓. นางสาวทิพย์สุดา แก้วรัก
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาราญ สุขแสวง
๒. อาจารย์ ดร.ธนภูมิ ชาติดี
๓. อาจารย์ ดร.พุทธพร พุ่มโรจน์
๔. อาจารย์นิชนันท์ ชูเกิด
๕. นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์
๖. นางสาวรพินท์นิภา สุขสวัสดิ์

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
อธิการบดี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย
ประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ
กรรมการจากผู้บริหาร
กรรมการจากผู้บริหาร
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
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นิติกร
นิติกร

๒

นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มอบโล่และเกียรติบัตร
ให้กับนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ดังนี้
๑) โครงการยุวชนอาสา สร้างผู้ประกอบการใหม่ Smart Entrepreneurs ด้วยนวัตกรรมชุมชนและ
การบริหารธุรกิจสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ที่บูรณาการกับการเรียนการสอน AL กับการปฏิบัติงานในชุมชน
(Community Integrated Learning : CIL) โดย ผศ.รพีพรรณ กองตูม รองอธิการบดีมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ
หมู่บ้านจอมบึง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.วสันต์ นาคเสนีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ
อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์ ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ดร.โชติ อินทวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษา ได้นาทีมนักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมเเสดงผลงาน โครงการยุวชนอาสา : สร้างผู้ประกอบการใหม่ Smart
Entrepreneurs ด้วยนวัตกรรมชุมชนและการบริหารธุรกิจสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ที่บูรณาการกับการเรียน
การสอน AL กับการปฏิบัติงานในชุมชน (Community Integrated Learning : CIL) ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในรูปแบบนิทรรศการและรูปแบบโปสเตอร์ ซึ่งได้รับคัดเลือกจาก สานักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เป็น ๑ ใน ๕ และเป็นลาดับที่ ๒ จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ
ที่ได้รับคัดเลือกในการนาเสนอผลงานงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในรูปแบบนิทรรศการและ
รูปแบบโปสเตอร์ ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔
๒) รางวัล การประกวดผลงานนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒๕๖๔
ประเภทนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ รางวัลชนะเลิศ ชุดทดลองการตกแบบอิสระ (Free fall) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
๑ Arduino smart farms ประเภทนวัตกรรมสื่อทามือ รางวัลชนะเลิศ บอก หมุน น้าหนัก รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๑ Compare Number (เปรียบเทียบจานวน) ประเภทนวัตกรรมสื่อคอมพิวเตอร์ รางวัลชนะเลิศ เกมฝึกทักษะ
ภาษาอังกฤษ (โจรสลัดนักล่าสมบัติ “Pirate the treasure hunter”) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ สื่อมัลติมิเดีย
เรื่อง รอบรู้เรื่องปอด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ IPST.SE ประเภทนวัตกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ รางวัลชนะเลิศ
สื่อวีดีโอทางชีววิทยา เรื่อง คาร์โบไฮเดรต รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ สื่อวีดีโอทางชีววิทยา เรื่อง ลิพิด (Lipid)
๓) โครงการที่สร้างสรรค์จากการเรียนรายวิชาการตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดย นายเจนณรงค์
ทองเปี่ยมญาติ นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาการตลาด ได้ส่งผลงานเข้าประกวดและรับรางวัลอาสาสมัครไทยดีเด่น
เนื่องในวันอาสาสมัครสากล ประจาปี ๒๕๖๔ และรางวัลบุคคลผู้ให้และแบ่งปันดีเด่นในโครงการส่งเสริมเด็กและ
เยาวชนคนเก่ง ผู้สร้างชื่อเสียงสู่ระดับชาติและนานาชาติ จากศูนย์ให้คาปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคมจังหวัดสตูล
๔) นายอุดม หฤษฎ์วงศ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรีมอบเกียรติบัตรดีเด่น รางวัล
สถานศึ ก ษาปลอดภั ย ประจ าปี ๒๕๖๔ ซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง ได้ รั บ เป็ น ปี ที่ ๔ ติ ด ต่ อ กั น
ซึ่งนายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นผู้รับมอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและคณะทางานสถานศึกษาปลอดภัยของ
มหาวิทยาลัยร่วมในพิธีรับมอบเกียรติบัตร
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

๓

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากประธาน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง Post Covid-19 ดังนี้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ อธิบายว่า “นโยบายมหาวิทยาลัย ” หลังพ้น COVID-19
มหาวิทยาลัยจะมุ่งเป้าเรื่ องใด โดยมีมหาวิทยาลัยชั้นนาของโลกได้แก่ Nanyang Technological University,
Imperial College London, University of Leeds, University of Melbourne, Boston University ร่ว มกัน
ตกผลึกเรื่อง Post Covid-19 ดังนี้
๑) ด้ า นการศึ ก ษา มี น โยบายมุ่ ง เป้ า ที่ ก ารเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต การศึ ก ษาที่ เ น้ น การวิ จั ย เป็ น หลั ก
ประสบการณ์ของผู้เรียน และ ดิจิทัลเทคโนโลยี
๒) ด้านวิจัย/นวัตกรรม มีนโยบายมุ่งเป้าที่งานวิจัยที่มีผลกระทบสูง การเป็นผู้ประกอบการรายย่อย/
วิสาหกิจขนาดใหญ่ ระบบนิเวศนวัตกรรม หมายถึงระบบต่าง ๆ ที่องค์กรสร้างขึ้นเพื่อรองรับ การดาเนินงานด้าน
นวัตกรรมตั้งแต่ต้นน้าจนถึงปลายน้า รวมถึงการเชื่อมต่อกันขององค์กรภายนอกต่าง ๆ สหวิทยาการ หรือการศึกษา
แบบสหวิทยาการเกี่ยวข้องกับการรวมสาขาวิชาการตั้งแต่สองสาขาขึ้นไปเป็นกิจกรรมเดียว
๓) ด้านพัฒนาสังคม มีนโยบายมุ่งเป้าไปที่สังคมยั่งยืน ที่ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อมใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
ผลกระทบต่อโลก ความเป็นอยู่ที่ดี และความหลากหลายของผู้คนในองค์กร
๔) ด้านสิ่งที่สนับสนุน มีนโยบายมุ่งเป้าในการพัฒนาคนเก่งมีศักยภาพสูง

๔

ประธานแสดงความคิดเห็ นว่า ในภาคเช้าได้ไปมีส่วนร่ว มช่วยบัณฑิตวิทยาลัยในเรื่อง active online
learning ซึ่งสะท้อนเรื่องการศึกษาได้ดีเพราะสนับสนุนให้ผู้เรียนมี self-directed learning ที่สนับสนุน Lifelong
learning มาก เป็ น Project-based learning, Problem-based learning เชื่ อ มโยงกั บ Research based
education เป็น student experiences เพราะ active online learning จะเน้นเรื่องประสบการณ์ของนักศึกษา
เป็นการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเนื่องจากมีการนาเทคโนโลยีมาใช้ และที่มหาวิทยาลัยได้มอบรางวัลให้กับนักศึกษา
และบุ ค ลากรที่ ส ร้ า งชื่ อ เสี ย งให้ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ก็ เ ป็ น high impact research และ Entrepreneurship
/Enterprising และเป็น Innovation Ecosystem ที่สร้างบรรยากาศตั้งแต่ต้นทางคือการสอนนักศึกษา และเป็น
Interdisciplinary เพราะมีทั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การบริหารและคณะอื่น ๆ ที่เข้ามามีส่วนร่วม
ในช่วงเช้าได้มีโอกาสขึ้นเขาจอมพลและค้นพบว่ามหาวิทยาลัยฯน่าจะมีบทบาทได้คือ ๑) พบว่าบริเวณถ้า
จอมพลมีลิงจานวนมาก ผลกระทบคือลิงแย่งอาหารกันและมารบกวนชาวบ้าน ทั้งนี้ทราบว่ามหาวิทยาลัยฯ เคยขอ
ทุนเพื่อทาแหล่งอาหารให้ลิงผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิทยาศาสตร์ในการคุมกาเนิดลิง แต่ผลปรากฎว่า
ถูกต่อต้านจากชาวบ้านว่าทรมานลิง จากกรณีนี้จึงเห็นว่า หากมหาวิทยาลัยจะทาโครงการใด ๆ จะต้องทาประชา
เสวนาให้ตกผลึกความหลากหลายทางความคิด ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาแต่ก็มีกลไกเข้ามาช่ว ยเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่
ยั่งยืนได้ จึงจะเกิดความรู้สึกเป็นสุขในชุมชน และได้เห็นร่องรอยน้าตกจาลองที่ต้องทิ้งร้างไปเนื่องจากมีปัญหา
ภายใน แต่คิดว่าการมีน้าตกบริเวณนี้เป็นสิ่งที่สวยงามน่าจะมีการฟื้นขึ้นมาใหม่ แต่ว่าจะต้องมีการทาประชาเสวนา
จึงขอฝากฝ่ายบริหารพิจารณา
๑.๒ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากอธิการบดี
๑) นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘

นโยบายด้านผลิตบัณฑิต
๑) เน้ น ผลิ ต บั ณ ฑิ ตที่ มี จิ ต ส านึก และความรู้ ค วามสามารถ เพื่ อ เป็ น บุ ค ลากรหลั ก ในการ
ขับเคลื่อน พัฒนาและสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับพื้นที่ ๔ Flagships

๕

(๑) เร่งพัฒนาและปรับหลักสูตรทุกคณะ : ผ่านกลไกงบประมาณ/การประกันคุณภาพ
EdPEx /เป็ น ตัว ขับ เคลื่ อน และยุ ติ/ ควบรวม/ร่วม หลั กสู ตรที่ไม่ตอบโจทย์เพื่อสร้างความเป็นเลิศเฉพาะของ
มหาวิทยาลัย และไม่กระจายการใช้ทรัพยากรที่ไม่เกิดผลลัพธ์และผลกระทบ โดยมีทุกคณะ/สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน/สานักประกันคุณภาพขับเคลื่อน
(๑.๑) ปรับบางหลักสูตรเป็น competency based ที่เป็น modular systems ข้ามคณะ
ข้ามมหาวิทยาลัย
(๑.๒) ทุ ก หลั ก สู ต รของมหาวิ ท ยาลั ย ต้ อ งเป็ น CWIE : Corporative and Work
Integrating Education ตามกลไกงบประมาณในการขับเคลื่อน (พ.ร.บ.อุดมศึกษา มาตรา ๓๕) โดยมีงานสหกิจ
ศึกษาเป็นหน่วยงานกลางขับเคลื่อน
(๒) เตรียมพัฒนาบัณฑิตไม่ให้จบไปตกงาน ด้วยการ upskill reskill หรือ สร้าง new skill
ที่จาเป็นในยุคใหม่ (new normal) และคงอัตลักษณ์บัณฑิตจอมบึงผ่านการเรียนการสอนปกติ/โครงการจัดหา
รายได้ระหว่างเรียนจบมีเงินเก็บ/การฝึกงานแบบสหกิจ/โรงเรียนโรงงาน
(๓) ขับเคลื่อนความเป็นสากล : มุ่งรับ นศ. ต่างชาติให้มากขึ้น ยกระดับความเป็นสากล
ของมหาวิทยาลัยโดยเริ่มที่ ปริญญาเอก ปริญญาโท ก่อนแล้วจึงขยายถึง ปริญญาตรี นาไปสู่การจัดตั้งวิทยาลัย
นานาชาติในอนาคต โดยมี ปริญญาเอก การจัดการเทคโนโลยี และบริหารการศึกษา นาร่อง
(๔) ขับ เคลื่ อนการจัดการศึก ษาตามอัธ ยาศัยภายใต้ ข้อบั งคั บระบบธนาคารหน่ ว ยกิ ต
(credit bank) นาร่องที่ศูนย์เรียนรู้วัดพัชรกิติยาภาราม จานวน ๒๐๐ คน ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยมี สานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานกลางขับเคลื่อน
นโยบายด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
เน้นการพัฒนาราชบุรี โดยร่วมมือกับสถานศึกษา องค์กรในชุมชนและประชาชนเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ๓ Flagships
๑) พัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ชุมชนเพื่อเป็นแหล่งพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและคนใน
พื้นที่มีความเข้มแข็งในการพัฒนาตนเองและชุมชน/พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์/เชิงวัฒนธรรม/
เชิงกีฬา/เชิงนวัตวิถีหรืออื่น ๆ โดยมีทุกหน่วยงานและคณะทางานขับเคลื่อน
๒) ต่อยอดโครงการ U2T ให้เกิดนวัตกรรมชุมชน ผ่าน PAR และผลงานวิชาการรับใช้สังคม
อย่างน้อยคณะละ ๑ ผลงาน/๑นวัตกรรมต่อปี
๓) บูรการการโครงการตาม งบประมาณยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒ นาท้องถิ่นและ
โครงการ U2T (เป้าหมาย/งบประมาณ/เครือข่ายทั้งภายใน-ภายนอก)โดยมีคณะทางานขับเคลื่อนยุทธฯ
๔) ส่งเสริมการสืบทอดและพัฒนาความรู้จากผู้มีภูมิปัญญาด้านศิลปะวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่นจนสามารถพัฒนาสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงอย่างน้อยอาเภอละ ๑ ชิ้นงาน โดยมี สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม/คณะขับเคลื่อน
๕) จัดให้มีหน่วยประสานการดาเนินเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นทั้งการประสานภายใน/นอก โดย
เน้นโครงการ กิจกรรมทุกรูปแบบยกเว้นการวิจัยตามพันธกิจของสถาบันวิจัยฯ โดยมีกรรมการบริหารเห็นชอบ
นโยบายด้านการผลิตและพัฒนาครู
เน้นการพัฒนารูปแบบการผลิตครูที่สอนเก่ง ทางานเก่งรักเมตตาลูกศิษย์ ตามแนวทางครู
พันธ์บึงเพื่อมีจิตสานึกในการพัฒนาเด็กและท้องถิ่นของตนเอง ๖ Flagships
๑) ทบทวนระบบการบริหารจัดการ การผลิตครูโดยเน้นการการบูรณาการระหว่างสาขา/
คณะให้เข้มแข็งมากขึ้น โดยเฉพาะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยมีคณะกรรมการตามความเห็นชอบจาก กบ.

๖

๒) พัฒนา soft skill โดยใช้แนวทางวิศวกรสังคม และ Mind Fullness เพื่อให้นักศึกษาครู
นาไปใช้และถ่ายทอด
๓) สนับสนุนโครงการครูรักษ์ถิ่น โดยเพิ่มสาขาและพัฒนาไปสู่ต้นแบบการผลิตครูระบบปิด
ในอนาคต
๔) สนับสนุนให้มีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ได้มาตรฐานสากลอย่างน้อยระดับ B2
๕) พัฒนาโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู
๖) ขยายชั้นเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ให้ครอบคลุมระดับประถมศึกษา โดย กรรมการบริหาร
โรงเรียนสาธิตฯ
นโยบายด้านการบริหารจัดการ
เน้นการทางานเป็นทีม สื่อสารอย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา โปร่งใส จริงใจ และกระจาย
อานาจและความรับผิดชอบ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ถูกทานองครองธรรม ๙ Flagships
๑) จัดทาและใช้ฐานข้อมูล : ใช้ระบบ MIS เป็นฐานและนาไปสู่การทางานแบบ demand
driven โดยสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒) ปรับเปลี่ยนการรับรู้ภาพลักษณ์ของ MCRU (brand recognition and rebranding)
และวางระบบมหาวิทยาลัยยั่งยืนเพื่อขอรับการจัดอันดับระดับโลกโดยคณะทางาน มหาวิทยาลัยยั่งยืน
๓) แก้ไขข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศให้ทันสมัยและเอื้อต่อการทางาน โดยงานวินัยและนิติการ
๔) สร้างระบบราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงให้อยู่ร่วมกับ Covid-19 ให้ได้ภายใต้ ๓ หลัก
(๑) ความปลอดภัยส่วนบุคคล/สังคม (Vacine/ATK/NN)
(๒) ร่วมด้วยช่วยกันทุกภาคส่วน
(๓) Education equality โดยคณะทางานฯ สุขภาวะ/อาคาร/กิจการ นักศึกษา/กองกลาง/
งานบุคคล
๕) ร่วมทางานกับภาคประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงทั้งใน
มหาวิทยาลัยและชุมชน โดยกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย/งานบุคคล
๖) เชื่อมโยงแผนพัฒนาความเป็นเลิศ ม.๔๕ (๓) และแผนพัฒนาคุณภาพตามยุทธศาสตร์
ราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ๔๕(๑) และ ๔๕(๒) โดยใช้ประเด็นยุทธศาสตร์หลั กและการวิเคราะห์ SORA
โดยกองนโยบายและแผน/กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
๗) วางระบบการพัฒนาผู้บริหาร พัฒนาผู้นาในอนาคต สร้างผู้นาที่เป็นแบบอย่างที่ดี
๘) ปฏิรูประบบการเงินโดยสนับสนุนการเพิ่มรายได้ให้มากยิ่งขึ้น จากโครงการจัดหารายได้
(หลั กสู ตรระยะสั้ น รั บ จ้ างผลิ ต บริ การ วิจัย อื่น ๆ โดยใช้ห ลั กการ all win และถูกต้อ งตามระเบี ยบที่ ส ภา
มหาวิทยาลัยและ กรรมการจัดหารายได้กาหนด) โดย กรรมการจัดหารายได้/ทุกหน่วยงาน
๙) สนับสนุนการทางานในรูปแบบ cross function team ข้ามคณะ ข้ามสาขาวิชา ทั้งสาย
วิชาการ และสายสนั บ สนุ น (โครงการศูน ย์เรียนรู้สั มมาชีพ/โครงการวิจัยพัฒ นากัญชา กัญชง กระท่อมแ ละ
พืชสมุนไพร/โครงการให้บริการสุขภาพ เป็นต้น)
๑๐) สนับสนุนการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามแนวทาง BCG economy ในระดับ
ชุมชนท้องถิ่นและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดย สถาบันวิจัย
และพัฒนาขับเคลื่อน

๗

นโยบายด้านการยกระดับคุณภาพ
เน้ น การพั ฒ นาสมรรถนะ บุ ค ลากรทุ ก ประเภท ทุ ก ระดั บ เพื่ อ บรรลุ เ ป้ า หมายการพลิ ก โฉม
มหาวิทยาลัย ๔ Flagships
๑) พัฒนามาตรฐานสมรรถนะ (competency standard) และความต้องการจาเป็นในการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร ที่สอดคล้องกับการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยและการทางานพัฒนาท้องถิ่น โดย กบม./งานบุคคล
๒) นากระบวนการพัฒนาสติในองค์กรมาประยุกต์ใช้ในการทางานทุกหน่วยงาน โดยบัณฑิตวิทยาลัย
๓) สนับสนุนอาจารย์ให้ทาผลงานวิชาการรับใช้สังคมอย่างน้อยคณะละ ๑ ผลงานที่ได้ตาแหน่งทางวิชาการ
๔) ทบทวนระบบการให้ค่าภาระงาน การประเมินความดีความชอบ การให้ทุนศึกษาต่อให้สอดคล้อง
กับ performance indicators & potential indicators ของมหาวิทยาลัยกลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น
โดย กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย งานบริหารบุคคล กองนโยบายและแผน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ แสดงความคิดเห็นว่าขอชื่นชมอธิการบดีที่มีการพลิ กโฉม
นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยเฉพาะนโยบายข้อ ๘ เรื่องการสนับสนุนการทางานใน
รูปแบบ cross function team เมื่อเป็นนโยบายก็จะมีโครงสร้างหรือรูปแบบที่จะเอื้อต่อการทางาน
ประธานแสดงความคิดเห็นว่า ยกตัวอย่างการจะจัดตั้งศูนย์มาราธอนศึกษา ถ้าตั้งโครงสร้างใหม่ก็จะต้อง
หาเจ้าหน้าที่ใหม่แต่ถ้าใช้ cross function team ก็จะไม่ต้องหาเจ้าหน้าที่ใหม่ ซึ่งเดิมมีบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุนซึ่งจะทาให้เกิดคุณค่ากับมหาวิทยาลัยมากขึ้น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ แสดงความคิดเห็นว่า ขณะนี้มีบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน และมีบุคลากรสายสนับสนุนหลายคนได้รับปริญญาเอกแต่ยังไม่มีโอกาสทางานทางด้านวิชาการ ตรงนี้
จึงเป็นเรื่องที่ดี
นายประพันธ์ มนทการติวงศ์ แสดงความคิดเห็นว่าเห็นด้วยกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ
ที่มหาวิทยาลัยจะมีการพลิกโฉมเปลี่ยนแปลงให้เหมาะกับสถานการณ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต และมีข้อสังเกตเรื่อง
การฝึกนักโทษเป็นเรื่องที่ดี และน่าจะมีอีกกลุ่มคือกลุ่มทหารปลดประจาการที่สนใจจะศึกษาต่อระดับ อนุปริญญา
หลักสูตรระยะสั้น และการผลิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลั กษณ์
โดยควรปลูกฝังให้นักศึกษาครูเมื่อจบแล้ว เป็นครูที่ดี ครองตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีกับลูกศิษย์ และต้องการส่งเสริม
ให้อาจารย์ได้ไปศึกษาหาประสบการณ์จริงในโรงงานเพื่อจะได้เข้าใจด้านปฏิบัติในโรงงานมากขึ้น
ดร.กาพล วันทา แสดงความคิดเห็นว่า ๑) เรื่องเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย นโยบายทั้ง ๕ ด้าน
เป็นนโยบายที่ดี แต่ถ้าสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยต้องมีความโดดเด่นอย่างแท้จริง เช่น การผลิตและ
พัฒนาครู โดยมหาวิทยาลัยมีทุนเดิมเรื่องครูพันธ์บึง ๒) เรื่อง credit bank ในลักษณะการศึกษาตลอดชีวิต ประชาชน
ทั่วไป หรือชาวบ้านที่ต้องการจะประสบความสาเร็จ อยากเรียนระดับปริญญาก็ควรจะเปิดกว้าง โดยอาจจะมีการเทียบ
โอนหรือทาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการก็จะเป็นเรื่องที่ดีมาก ๓) เรื่องการประชาสัมพันธ์ให้ประชาคมของ
มหาวิทยาลัยรับรู้รับทราบนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยนี้ เพื่อทาความเข้าใจและขับเคลื่อนไปด้วยกัน
ดร.คมศร วงษ์รักษา แสดงความคิดเห็นว่า ขอชื่นชมนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นเรื่องที่ดีในการกาหนด
แนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อความส าเร็จ นโยบายด้านการผลิ ตบัณฑิตมีความคิดเห็ นว่าส่ว นใหญ่
นักศึกษาที่มาเรียนจะมีการกาหนดเป้าหมายของตนเอง แต่เป็นไปได้หรือไม่ที่จะให้ นักศึกษากาหนดเป้าหมาย
เมื่อจบการศึกษา เมื่อมีเป้าหมายที่ชัดเจนก็ใช้หลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เรื่องหลักสูตรเห็นด้วย
ในการปรับปรุงหลักสูตรและที่สาคัญคือการ implement หลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ จะทาอย่างไรให้ลูกศิษย์รู้เรื่อง
เข้าใจ นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต คือนักศึกษาต้องมีเป้าหมายชัดเจน เรื่องการยกระดับคุณภาพเป็นเรื่องที่ต้อง
เข้มงวด มหาวิทยาลัยฯ มีอาจารย์ที่มีความคิดหลากหลายมี creative dialog ในประเด็นต่าง ๆ รวมถึงแนวทาง

๘

ในการพัฒนา การยกระดับคุณภาพ ให้มีการทางานเป็นทีมทั้งมหาวิทยาลัย และที่สาคัญคือมีระบบการประเมินที่มี
ความต่อเนื่อง
ประธานแสดงความคิดเห็นว่าเห็นด้วยกับ ดร.กาพล วันทา ในแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยให้ credit
bank มี ๒ กลุ่มคือ กลุ่มด้อยโอกาส เช่น นักโทษ และกลุ่ม excellent แต่ยังไม่มีปริญญา เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน
จะทาให้ credit bank มีความหลากหลาย และสรุปข้อเสนอแนะนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนี้
๑) International ควรจะแบ่ งเป็น ๒ กลุ่ ม คือ กลุ่ มที่มาเรียนโดยออกค่าใช้จ่ายเอง และ กลุ่ มที่
มหาวิทยาลัยให้ทุนการศึกษา ในประเทศฝั่งตะวันออก เช่น สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และอาจจะขยาย
ต่อไปยังประเทศภูฏาน ประเทศบังคลาเทศ เพื่อให้นักเรียนทุนมีความหลากหลาย มหาวิทยาลัยก็จะได้นั กศึกษาที่
เก่งมาเรียนและช่วยให้นักเรียนทุนมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯดีขึ้น
๒) การบริหารแบบ matrix organization หมอเป็นที่ปรึกษาเรื่องการทาสติในองค์กร โดยมีตัวอย่าง
จากบริษัทหนึ่งที่น่าสนใจคือ การประชุมจะมี ๒ แบบคือ ประชุมการบริหารที่มีอยู่แล้ ว และประชุมการบริหาร
ในสิ่งที่กาลังจะเกิด การพัฒนา ซึ่งถ้าทาแบบนี้กลุ่มที่เป็นหัวหน้า cross function team จะ Empowering และ
ทาให้เรามีผู้บริหารรุ่นใหม่เกิดขึ้น
๓) การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์โดยเสนอให้ทาเป็น Whitepaper ลักษณะ A๕ แจกบุคลากรทุกคน
ในมหาวิทยาลัย โดยอาจจะแบ่งเป็นสองช่อง คือ ช่องนโยบาย และ ช่องการนาไปใช้ (apply) และมีช่องย่อยคือ
ช่องตนเอง ฉันจะทาอะไร และ ช่องเสนอมหาวิทยาลัยต้องการให้ทาอะไร เมื่อครบปีก็จะสรุปได้ว่าทาตัวใดได้บ้าง
ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นการสื่อสารได้มากที่สุด ส่วนที่เหลือก็จะเป็นการสื่อสารช่องทางอื่น ๆ
ที่ประชุมรับทราบและมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยรายงานความก้าวหน้าเรื่องการขับเคลื่อนนโยบาย
การพัฒนามหาวิทยาลัยทุก ๓ เดือน
อาจารย์ ดร.เกรียงวุธ นีละคุปต์ นาเสนอโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีพ
ครูแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ PLC โดยนายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่
๒๔ - ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งโครงการมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑) เพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาครุ ศ าสตร์ แ ละสาขา
ศึกษาศาสตร์ปี ๒๕๖๒ และหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๖๓
๒) เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลให้เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ ปี ๒๕๖๒ และหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและ
ประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๖๓
๓) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสติที่จะสามารถสอดแทรกเข้าไปในรายวิชากลุ่มวิชาชีพครู
ได้อย่างเหมาะสม โดยมีกลุ่มเป้าหมายคืออาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครู (PC) จานวน ๒๘ คน โดยมีการอบรมใน
หั ว ข้อ สมาธิ สติพื้น ฐาน/สติตามการใช้งาน สติปล่ อยวาง ความรู้ สึ ก สติปล่ อยวาง ความคิด สติใคร่ครวญ
สัมพันธภาพ สติสื่อสาร สติเมตตาให้อภัย และการประชุมด้วยสติการสนทนา dialogue , creative discussion
โดยมีกิจกรรม Core Skill ได้แก่ หลักทางจิตวิทยา วิธีการฝึกเป็นขั้นตอน และ เฉพาะ ๓ skill กิจกรรม microteaching ได้แก่ เนื้อหาโดยละเอียด วิธีการประเมินแบบ competency และ ทั้ง ๘ (+๒) skill

๙

การนาสติมาใช้ในหลักสูตร

ดร.คมศร วงษ์รักษา แสดงความคิดเห็นว่า ๑) เป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีกรรมการส่วนกลางที่ ทาหน้าที่
ประเมินการใช้สติในการทางานของกิจกรรมหรือโครงการมหาวิทยาลัย ๒) ควรนาเสนอผลการใช้สติ ในการ
ทางาน ติดตามผลการใช้สติในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เพื่อจะได้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
ประธานแสดงความคิดเห็นว่า ขอชื่นชมแนวคิดในการดึงคนที่มีศักยภาพและมีความตั้งใจ และเสนอแนะ
ว่าควรจะมีการทาวิจัยในชั้นเรียนที่จะบ่งบอกว่าเราสามารถทาเป็น Mindfulness University ได้ ซึ่งถ้าสามารถ
ทาได้จริงและมีงานวิจัยรองรับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะนาเข้าไปเป็น International โดย อาจจะดูจากกลไกตรงนี้ใน
แง่ GE เพื่อต่อยอดต่อไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถพล อุสายพันธ์ แจ้งว่าในวันที่ ๒๙ - ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ จะนาเรื่อง
Mindfulness จะไปสู่ ลู ก จ้ า งรายวั น ๒ รุ่ น เพราะเป็ น ก าลั ง หลั ก ของมหาวิ ท ยาลั ย และมหาวิ ท ยาลั ย ได้ ใ ห้
ความสาคัญ และจะมีการอบรมซ้ากับบุคลากรสายสนับสนุนจานวน ๒๑๗ คน ในปี ๒๕๖๕ ต่อไป
๒) โครงการบัณฑิตคืนถิ่นตามแนวพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกับองค์กรท้องถิ่นในการพัฒนาชนบทเนื่องในวโรกาส
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ครบ ๘๐ พรรษา รุ่นที่ ๔

๑๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึงมีปณิธานที่จะสื บสานแนวพระราชดาริ ด้วยการดาเนินการ
โครงการบัณฑิตคืนถิ่นฯ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลร่วมกับองค์กรท้องถิ่น ให้มีวิชาชีพ
ชั้นสูงในระดับอุดมศึกษาภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและ
ท้องถิ่น ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม และเอื้ออานวยให้เยาวชนซึ่งอยู่ในถิ่นทุรกันดารได้เข้า
เรี ย นหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ ป ลู ก ฝั ง ความรู้ ความคิ ด ความสามารถ ตลอดจนเจตคติ ที่ จ ะน าความรู้
ความสามารถกลับไปสร้างสรรค์ความเจริญ ให้แก่ท้องถิ่นของตนเองได้ นอกจากนั้นบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
ภายใต้โครงการนี้ ยังมีข้อดีนอกเหนือจากบัณฑิตทั่วไป คือ บัณฑิตจะเป็นคนในท้องถิ่นจึงจะสามารถทางานอยู่ใน
องค์กรท้องถิ่นของตนเองได้นานกว่าบัณฑิตที่มาจากท้องถิ่นอื่น และบัณฑิตเหล่านี้จะกระจายทางานอยู่ในองค์กร
ท้องถิ่นทั่วประเทศ ด้วยการทางานในระบบเครือข่ายที่มีมาตรฐานการทางานใกล้เคียงกัน ทาให้องค์กรท้องถิ่น
พัฒนาไปพร้อม ๆ กัน ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๐ – ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการโครงการบัณฑิตคืนถิ่น ฯ
รุ่นที่ ๑ จานวน ๑๘ คน และรุ่นที่ ๒ จานวน ๒๕ คน และรุ่นที่ ๓ จานวน ๑๙ คน รวมจานวน ๖๒ คน โดยรับ
นักศึกษายากจนจากพื้นที่ทุรกันดาร ประกอบด้วย ๑) จังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ อาเภอหนองตากยา อาเภอสังขละบุรี
อาเภอทองผาภูมิ ๒) จังหวัดตาก ได้แก่ อาเภออุ้มผาง อาเภอแม่ระมาด ๓) จังหวัดน่าน ได้แก่ อาเภอบ่อเกลือ
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ อาเภอเวียงสา ๔) จังหวัดแพร่ ได้แก่ อาเภอสอง ๕) จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ อาเภออมก๋อย
๖) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ อาเภอกุยบุรี เข้าเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
สาขาวิช าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิช าการศึกษาปฐมวัย
ผลการดาเนินงานโดยสรุปได้ ดังนี้
โครงการบัณฑิตคืนถิ่นฯ รุ่นที่ ๑ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔)
ก. นั ก ศึ ก ษาส าเร็ จ การศึ ก ษา จ านวน ๑๘ คน (คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๑๐๐) ส าเร็ จ การศึ ก ษาตามรอบ
ระยะเวลาการศึกษาของแต่ละหลักสูตร โดยมีผลการเรียนระหว่าง ๒.๘๗ – ๓.๙๐ ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
จานวน ๔ คน และเกียรติยมอันดับสอง จานวน ๕ คน
ข. นักศึกษาสาเร็จการศึกษา มีงานทาทั้งหมด (คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐)
ค. มีการกลับไปทางานที่บ้านเกิดทั้งสิ้น ๙ คน (คิดเป็นร้อยละ ๕๐) และที่เหลืออยู่ระหว่างการขอ
โอนย้ายกลับภูมิลาเนาจากหน่วยงานต้นสังกัด
โครงการบัณฑิตคืนถิ่นฯ รุ่นที่ ๒ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
ก. นักศึกษาในโครงการฯ รุ่นที่ ๒ มี จานวน ๒๕ คน ประกอบด้วยสาขาวิชาการไฟฟ้า ๒ คน สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย ๒๓ คน
ข. นักศึกษาได้ผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่มุ่งพัฒนาให้เป็นคนเก่ง ดีและมีสุข ได้แก่ การฝึกอาชีพ
เสริม การพัฒนาศักยภาพ การศึกษาดูงาน กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์เพื่อสร้างจิตอาสา การออกค่ายพัฒนา การใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการอ่านหนังสือ การออกกาลังกาย และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุนทรียะ
ค. นักศึกษาได้ฝึกการใช้ชีวิตตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการอยู่หอพัก การทาแปลงผัก และ
การทาอาหารรับประทานร่วมกันวันละ ๒ มื้อ
ง. นักศึกษาได้เตรียมตัวเพื่อการกลับไปทางานในถิ่นเกิด และรู้จักชุมชนท้องถิ่นของตน ผ่านโครงการ
ฝึกงานที่บ้านเกิดทุกการปิดภาคเรียนฤดูร้ อน โครงการนี้ได้รับความร่วมมืออย่างยิ่งจากองค์กรท้องถิ่นในการ
เอื้อเฟื้อสถานที่ฝึกงานและเป็นพี่เลี้ยงในการฝึกงาน
โครงการบัณฑิตคืนถิ่นฯ รุ่นที่ ๓ (ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ก. นักศึกษาในโครงการฯ รุ่นที่ ๓ มี จานวน ๑๙ คน ประกอบด้วย ๑) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
(หลักสูตร ๕ ปี) จานวน ๗ คน ๒) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร ๕ ปี) จานวน ๗ คน ๓) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(หลักสูตร ๕ ปี) จานวน ๓ คน ๔) สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตร ๕ ปี) จานวน ๒ คน

๑๑

ข. นักศึกษาได้ผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่มุ่งพัฒนาให้เป็นคนเก่ง ดีและมีสุข ได้แก่ การฝึก
อาชีพเสริม การพัฒนาศักยภาพ การศึกษาดูงาน กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์เพื่อสร้างจิตอาสา การออกค่ายพัฒนา
การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการอ่านหนังสือ การออกกาลังกาย และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุนทรียะ
ค. นักศึกษาได้ฝึกการใช้ชีวิตตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการอยู่หอพัก การทาแปลงผัก
และการทาอาหารรับประทานร่วมกันวันละ ๒ มื้อ
ง. นักศึกษาได้เตรียมตัวเพื่อการกลับไปทางานในถิ่นเกิด และรู้จักชุมชนท้องถิ่นของตน ผ่าน
โครงการฝึกงานที่บ้านเกิดทุกการปิดภาคเรียนฤดูร้อน โครงการนี้ได้รับความร่วมมืออย่างยิ่งจากองค์กรท้องถิ่นใน
การเอื้อเฟื้อสถานที่ฝึกงานและเป็นพี่เลี้ยงในการฝึกงาน
และขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกาลังดาเนินการขออนุมัติโครงการฯ ในรุ่นที่ ๔
ซึ่งเป็นโครงการที่มีระยะเวลาการดาเนินงาน ๔ ปีการศึกษา โดยจะรับนักศึกษาประเภทอยู่ประจา จานวน ๒๐ คน
ต่อรุ่น และทุกคนเป็นนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร ปริญญาตรี ๔ ปี ซึ่งในปีการศึกษา
๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยได้คัดเลือกที่จะรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อใน ๖ สาขา ประกอบด้วย ๑) สาขาวิชาประถมศึกษา
๒) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ๓) สาขาวิชาภาษาจีน ๔) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ๕) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และ
๖) สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย ทัง้ นี้ มหาวิทยาลัยจะคัดเลือกนักศึกษาที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดาร ในกลุ่มจังหวัด
ตามแนวตะเข็บชายแดนของประเทศไทย และขาดโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยเลือกจากจังหวัด
กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เชียงใหม่ น่าน สิงห์บุรี และตาก รวมเป็น ๖ จังหวัด จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
๓) ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ แจ้งรายละเอียดแทนอธิการบดีดังนี้ มหาวิทยาลัยได้มีการประชาสัมพันธ์
การรับสมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา ไปยังคณบดี ผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการ
สถาบัน ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดีหรือหั วหน้าส่วนราชการที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
หัวหน้าส่วนต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง การรับสมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คุณสมบติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา พ.ศ.๒๕๕๘ โดยจะรับสมัครในระหว่างวันที่ ๒๓ – ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔
และมีการเลือกตั้งในวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกชุด)
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๓ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.โสภณ พวงสุวรรณ สอบถามเรื่องการจัดกิจกรรม สสส.จอมบึงมาราธอนมี
ความคืบหน้าอย่างไร
อธิการบดี ชี้แจงว่าเนื่องจากมีการปรับคณะกรรมการใหม่ซึ่งขณะนี้ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแล้วและ
กาลังจะดาเนินการประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์ และได้มีการหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเนื่องจาก
ขณะนี้จังหวัดราชบุรียังคงเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม และยังคงต้องรอผลจากการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด ๑๙
(ศบค.) ส่วนเรื่องกาหนดการจัดงาน สสส.จอมบึงมาราธอน ที่มีการกาหนดจัดในสัปดาห์ที่สองของเดือนมกราคม
นั้น กิจกรรมใดๆที่สามารถดาเนินการได้โดยที่ไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณก็ได้มอบหมายให้สามารถดาเนินการได้
เลยไม่ต้องรอ แต่มหาวิทยาลัยก็ยังไม่สามารถประกาศอย่างเป็นทางการได้เนื่องจากงาน สสส.จอมบึงมาราธอนเป็น
งานใหญ่ระดับประเทศ มีประชาชนร่วมงานกว่าหมื่นคน ดังนั้นจึงต้องมี มาตรการรองรับ และหากมีความคืบหน้า
อย่างไรจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑๒

๑.๔ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากเลขานุการ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ประธานขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่
๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีการแก้ไข ดังนี้
๑) หน้า ๙ ระเบียบวาระที่ ๑.๑ ข้อ ๑) ข้อความ “การประชุมกรรมการสถานศึกษาเทศบาลเมืองราชบุรี”
แก้ไขเป็น “การประชุมกรรมการการศึกษาเทศบาลเมืองราชบุรี”
๒) หน้า ๑๙ ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภั ฏหมู่บ้านจอมบึง
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ .๒๕๖๔ โดยเพิ่มข้อความ ดังนี้
(๑) “๓) หน้า ๒๗ ข้อความ “ทั้งนี้ โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณ ติดตามและ
ประเมินผลการใช้งบประมาณ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว
และที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา”
แก้ไขเป็น “ทั้งนี้ ได้เสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณ ติดตามและประเมินผลการ
ใช้งบประมาณ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยที่ประชุมได้มอบหมาย
ให้มหาวิทยาลัยทบทวนโครงการลาดับที่ ๑๐ โครงการปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เมืองราชบุ รี ระยะที่ ๑ และมหาวิทยาลั ยได้ดาเนินการทบทวนและปรับโครงการดังกล่ าวคงเหลื อ จานวน
๒,๕๐๑,๓๐๐ บาท เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา”
(๒) “๔) หน้ า ๒๗ ข้อความ “มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๑) แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติงบประมาณโครงการเงินรายได้
สะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕”
แก้ไขเป็น “มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสม ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ จานวน ๒๑,๑๔๙,๔๐๐ บาท เพื่อให้มหาวิทยาลัยดาเนินโครงการ ๑๐ โครงการ”
๓) หน้า ๓๐ ระเบียบวาระที่ ๖.๑ ข้อความ “ได้มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองอาจารย์ผู้สอน
รายวิชาชีพครู ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔ จานวนสองครั้ง” แก้ไขเป็น “ได้มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครู ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔ จานวนหนึ่งครั้ง”
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ติดตามการปฏิบัติตามคาพิพากษาศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขดาที่ บ.๑๖๖/๒๕๕๗
คดีหมายเลขแดงที่ บ.๔๖๒/๒๕๖๑ (คดีหมายเลขดาที่ อบ.๗๐/๒๕๖๒ ของศาลปกครองสูงสุด)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ กองตูม รายงานว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้ให้ มหาวิทยาลั ย
รายงานความคืบหน้ าคดีปกครอง ในคดีหมายเลขดาที่ บ.๑๖๖/๒๕๕๗ คดีหมายเลขแดงที่ บ.๔๖๒/๒๕๖๑
(คดีหมายเลขดาที่ อบ.๗๐/๒๕๖๒ ของศาลปกครองสูงสุด) ระหว่างนายสนม ผิวงาม ผู้ฟ้องคดี กับสภามหาวิทยาลัย
กับพวกรวม ๕ คน ผู้ถูกฟ้องคดี นั้น คดียังอยู่ระหว่างการรอฟังคาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด

๑๓

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วง
๔.๑ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วงจากสภาวิชาการ
๔.๑.๑ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาประจาภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชศักดิ์ สุวรรณนัจศิริ ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ชี้แจงรายละเอียดว่า ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีนักศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จานวน ๑ คน
และระดับปริญญาตรี จานวน ๘๙ คน ซึ่งคณะกรรมการประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบแล้วว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติค รบถ้ว นและผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘
พฤศจิ กายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จึ งเสนอต่ อสภามหาวิ ทยาลั ยเพื่ อ พิ จารณาอนุ มั ติ ให้ ปริ ญญาแก่ ผู้ ส าเร็ จการศึ กษา
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จานวน ๑ คน
และระดับปริญญาตรี จานวน ๘๙ คน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
๔.๑.๒ พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรครุ ศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชา
ชีววิทยา (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชศักดิ์ สุวรรณนัจศิริ ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ชี้แจงรายละเอียดว่า ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๒) ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวน ๑ ราย คือ นายพินิจ สุขโชติ แทน นายอภินพ
จิตใจงาม ซึ่งได้ลาออกจากการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๘ และข้อ ๑๐.๑.๒ แห่ งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิท ยาลั ย มี ม ติ เห็ นชอบการเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรครุ ศาสตรบั ณฑิ ต
สาขาวิชาชีววิทยา (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
๔.๑.๓ พิจารณา ร่าง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๕)
อาจารย์ ดร.พุทธพร พุ่มโรจน์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ด้วย สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ได้ดาเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิต
บั ณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในด้านสั ตวศาสตร์ห รื อสั ตวบาล มีความใฝ่ รู้ สู้ งาน อย่างต่อเนื่อง สามารถ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ เ พื่ อ แก้ ปั ญ หาด้ า นปศุ สั ต ว์ ที่ ต อบสนองความต้ อ งการของชุ ม ชน ภาครั ฐ และเอกชน มี
จรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อพัฒนาอาชีพ มีการใช้เทคโนโลยีบูรณาการกับการผลิตสัตว์ การเพิ่มมูลค่าเพื่อทาให้เกิด
เศรษฐกิจที่สร้างสรรค์ เหมาะสมกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการใน
การประชุมครั้ งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงเสนอให้สภามหาวิทยาลั ยเพื่อ พิจ ารณา
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)

๑๔

กรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะว่า หลักสูตรควรมีปรัชญาสอดคล้องกับชุมชน
โดยรายวิชามีความสัมพันธ์กับปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน เพื่ อสามารถช่วยแก้ปัญหาและให้คาปรึกษาต่อชุมชนได้
สาหรับการฝึกประสบการณ์ควรให้นักศึกษาได้ออกไปฝึกประสบการณ์ตั้งแต่ปี ๓ เพื่อให้นักศึกษาที่ออกไปฝึก
ประสบการณ์ที่พบปัญหาสามารถนาปัญหาต่าง ๆ มาปรึกษาอาจารย์ได้
มติ ที่ ป ระชุ ม อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)
๔.๑.๔ พิจารณา ร่าง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามวยไทยศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๔)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาราญ สุขแสวง คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์
แผนไทย ชี้แ จงรายละด้ว ยสาขาวิช ามวยไทยศึก ษา ได้ดาเนิน การปรับ ปรุง หลัก สูต รศิล ปศาสตรบัณ ฑิต
สาขาวิช ามวยไทยศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) เพื่อสร้างบุคลากรทางด้านมวยไทย ซึ่งปัจจุบัน
ตลาดแรงงานโลกมีความสนใจและต้องการบุคลากรทางด้านมวยไทยเป็นอย่างมาก สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑๑ กล่ า วถึ ง เรื่ อ งเศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ ซึ่ ง มวยไทยเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ที่ มี
ความสาคัญและเกี่ยวข้องด้วย โดยได้รับความเป็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่
๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุมแยกเล่ม)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อสังเกตและเสนอแนะ ดังนี้
๑) ควรระบุว่าเป็นการฝึกประสบการวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา เพื่อความชัดเจน
๒) ควรระบุรายวิชาเลือกเสรี ซึ่งไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต ในแผนการศึกษา
๓) หน้า ๔๘ ควรแก้ไขชื่อรายวิชารหัส ME๖๔๗๐๔ ให้ถูกต้อง
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติ เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามวยไทยศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๔)
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.๑ รายงานทางการเงิน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน) ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ –
๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึง มี ว งเงิน เพื่ อ การจั ดสรรงบประมาณรายจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการ สามส่วน คือ ส่วนแรก มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณแผ่นดินจานวน ๓๑๕,๒๘๔,๙๐๐ บาท
ส่วนที่สอง เงินนอกงบประมาณหรือเงินรายได้ (ปกติ) จานวน ๖๘,๕๘๘,๘๐๐ บาท ส่วนที่สาม เงินนอกงบประมาณ
หรือเงินรายได้ (พิเศษ) จานวน ๓๓,๙๔๒,๔๐๐ บาท โดยส่วนที่สองและส่วนที่สาม คานวณจากร้อยละ ๘๐ ของ
เงินประมาณรายรับ รวมสามส่วน มหาวิทยาลัยมีวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จานวน ๔๑๗,๘๑๖,๑๐๐ บาท (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

๑๕

ที่ประชุมรับทราบ
๕.๒ รายงานสถานะเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามความในข้อ ๑๓ แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การบริหารการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๘ กาหนด “ให้มหาวิทยาลัย
จัดทางบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของมหาวิทยาลัยเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารและดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ตาม
มาตรา ๗ และภาระหน้าที่ตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ในวงเงินไม่เกิน
ร้อ ยละ ๘๐ ของงบประมาณรายได้ข องมหาวิท ยาลัย ประจาปีง บประมาณ นั้น เสนอต่อ สภามหาวิท ยาลัย
ภายในหกสิบวันก่อนสิ้นปีงบประมาณ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม)
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๖.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากอธิการบดี
๖.๑.๑ พิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง อัตราค่าธรรมเนี ยม
การศึกษาระดับปริญญาตรีของนักศึกษาโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและ
กรมการทหารช่าง พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชศักดิ์ สุวรรณนัจศิริ ชี้แจงรายละเอียดว่า กรมการทหารช่าง
ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการจัดการศึกษา และการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มีศักยภาพสูงขึ้น จึงได้จัด
โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อกาลังพลในการลด
ค่าใช้จ่ายที่เข้ารับการศึกษา จึงได้ออกประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาหรับนักศึกษาใน
โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและกรมการทหารช่าง พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการอานวยการและคณะกรรมการดาเนินงาน โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับ
ปริญญาตรีในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
(รายละเอียตดามเอกสารประกอบการประชุม)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอว่า ควรระบุระยะเวลาให้สอดคล้องกับบันทึกข้อตกลง
(MOU)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ข้อ ๖ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การกาหนดค่าธรรมเนียมและการ
ช าระค่าธรรมเนี ย มการศึกษาระดับ อนุ ปริ ญญาและปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๙ สภามหาวิทยาลั ยมีมติเห็ นชอบ
ประกาศมหาวิทยาลั ยราชภัฏหมู่บ้ านจอมบึ ง เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีของนักศึ กษา
โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและกรมการทหารช่าง พ.ศ. ๒๕๖๔
๖.๑.๒ พิจารณางบประมาณโครงการเงินรายได้สะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติโครงการงบประมาณเงินรายได้สะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จานวน ๑๐ โครงการ วงเงินงบประมาณ
๒๑,๑๔๙,๔๐๐ บาท ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ แล้วนั้น มหาวิทยาลัยมีความ
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จาเป็นต้องขออนุมัติโครงการงบประมาณเงินรายได้สะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) เพื่อดาเนิน
โครงการจัดซื้อที่ดินพร้อมปรับหน้าดินของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วงเงินงบประมาณ ๔,๕๒๐,๐๐๐ บาท
เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สาหรับการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕,๐๔๐ ตารางเมตร
เพื่อทดแทนอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตหลังเดิมซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยน้อย ซึ่งผู้รับผิด ชอบงานได้ตรวจสอบ
พื้นที่บริเวณที่จะดาเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแล้ว พบว่า แนวเขตที่ดินบริเวณ
(เดิมใช้จอดรถบัสของมหาวิทยาลัย) มีลักษณะหักมุมไม่เป็นเส้นตรง ส่งผลต่อการวางตาแหน่งอาคารซึ่งต้องขยับ
ออกไปจากแนวเขตที่ดินมาด้านหน้า ทาให้พื้ นที่ระหว่างอาคารที่จะก่อสร้างใหม่ กับอาคารสานักศิลปวัฒนธรรม
มีระยะห่างไม่มาก คณะทางานพิจารณาแล้วเห็นว่า ระยะที่แคบดังกล่าวจะทาให้ทัศนียภาพทางภูมิสถาปัตยกรรม
โดยรวม ไม่สวยงาม มีความแออัด และไม่เอื้อต่อการสัญจร จึงศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม โดยมีแนวคิดว่า หากสามารถ
เพิ่มพื้นที่ด้านหลัง ส่วนที่เป็นแนวหักมุม มหาวิทยาลัยจะมีแนวเขตพื้นที่เป็นเส้นตรง และทาให้สามารถขยับ
อาคารที่จ ะก่อสร้ า งใหม่ ไปทางด้ านหลั ง บริเวณดัง กล่ าวได้ อันจะทาให้ มีพื้นที่ว่า งด้านหน้า อาคาร กับส านั ก
ศิลปะวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทาให้ทัศนียภาพทางภู มิสถาปัตยกรรมมีความสวยงามมากขึ้น ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวจึงมีความจาเป็นต้องจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติม ขนาดพื้นที่โดยประมาณ ๔๑๗ ตารางวา พร้อมถมดินบริเวณ
ดังกล่าวเพื่อปรับหน้าดินให้สามารถดาเนินงานก่อสร้างอาคารได้โดยความเรียบร้อย
ทั้งนี้ ได้มหาวิทยาลัยได้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔
เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณ ติดตามและประเมินผล
การใช้งบประมาณ ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณมี
ข้อสังเกตและเสนอแนะ ดังนี้
๑) เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติม เพื่อให้ทัศนียภาพทางภูมิสถาปัตยกรรมไม่
แออัด อานวยความสะดวกในการสรรจร และอนาคตวางแผนที่จะสร้างอาคารฝึกปฏิบัติการทางไฟฟ้า ทั้งนี้ ให้
ดาเนินการจัดซื้อตามกระบวนการด้วยความรอบคอบ
๒) หากพิจารณาเลือกจัดซื้อที่ดินเพิ่ มเติม กรณีที่ ๒ ซึ่งเป็นพื้นที่ขนาด ๔๑๗ ตารางวา
มหาวิทยาลัยควรคานึงถึงความคุ้มค่า เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอาจมาก เกินความจาเป็น หากประสงค์จะซื้อในพื้นที่
ขนาดดังกล่าว ควรจัดทาแผนการใช้ประโยชน์พื้นที่ในพื้นที่ส่วนที่เหลือให้เรียบร้อย เพื่อประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน เนื่องจากมหาวิทยาลัยต้องคานึงถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดในอนาคต ได้แก่ ค่าทารั้วรอบพื้นที่หรือค่าถมดิน
๓) มหาวิทยาลัยต้องดาเนินการจัดซื้อที่ดินให้เรียบร้อย (ตามกระบวนการทางพัสดุ) ก่อน
การก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อป้องกันปัญหาหรือข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้น
๔) ตามแผนผังแปลงที่ดิน สังเกตว่า บริเวณหลังอาคารปฏิบัติการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เป็นพื้นที่หักมุมเช่นเดียวกัน ในอนาคตมหาวิทยาลัยอาจพิจารณาจัดซื้อเพิ่มเติมเพื่อแนวเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยมี
ลักษณะเป็นเส้นตรง
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ งบประมาณโครงการเงินรายได้สะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(เพิ่มเติม) เพื่อจัดซื้อที่ดินพร้อมปรับหน้าดินพื้นที่ จานวน ๑๖๐ ตารางวา ในวงเงินไม่เกิน ๒,๒๗๐,๐๐๐ บาท
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๖.๑.๓ พิจารณารายงานผลการดาเนินตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ ศิริพงษ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่มหาวิทยาลัย
ได้ดาเนินการรายงานผลการดาเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อท่านองคมนตรี
ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น ประกอบกับที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ แจ้งขอให้มหาวิทยาลัยจัดทารายงานผลการดาเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามแบบที่กาหนด
การนี้มหาวิทยาลัยจึงดาเนินการจัดทารายงานผลการดาเนินตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบรายงานผลการดาเนินตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มหาวิทยาลัยนาประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
เสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไปเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
๖.๑.๔ พิจารณามอบอานาจให้บุคคลเป็นผู้รับมอบอานาจแทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
นางสาวรพินท์นิภา สุขสวัสดิ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ด้วยศาลปกครองกลาง ได้มีคาสั่งเรียก
ให้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงทาคาให้การในคดีปกครองหมายเลขคดีดาที่ ๑๐๘๗/๒๕๖๔ ระหว่าง
นางสาววัลภา วิภาตะพันธ์ (ผู้ฟ้องคดี) กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กับพวกรวม ๔ คน
โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ศาลปกครองกลางสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีจัดทา
คาให้การแก้คาฟ้องพร้อมด้วยพยานหลักฐานยื่นต่อศาลภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคาสั่ง (รับคาสั่งวันที่ ๗
พฤศจิ กายน พ.ศ. ๒๕๖๔) ซึ่งจะครบวาระกาหนด ๓๐ วัน ในวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา
มติ ที่ ป ระชุ ม อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่ ง พระราชบั ญญั ติ ม หาวิทยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติมอบอานาจให้อธิการบดีเป็นผู้รับมอบอานาจแทนสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ให้ดาเนินคดีปกครองหมายเลขคดีดาที่ ๑๐๘๗/๒๕๖๔ และให้ผู้รับมอบอานาจมีอานาจมอบ
อานาจช่วงให้พนักงานอัยการและผู้ประสานคดีไปดาเนินคดีแทนจนกว่าคดีจะถึงที่สุด
๖.๑.๕ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ ดร.ธนภูมิ ชาติดี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชี้แจงรายละเอียด
ว่า ตามที่ ส ภามหาวิทยาลั ย มีคาสั่ งที่ ๒๙/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะมนุ ษยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น ตามข้อ ๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง ว่าด้วย คณะกรรมการประจาคณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ กาหนดให้คณะกรรมการประจาคณะมีวาระการดารง
ตาแหน่งคราวละสองปี คณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงครบวาระการดารงตาแหน่ง
เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้การดาเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นไปอย่าง
เรียบร้อย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

๑๘

มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คณะกรรมการประจาคณะ พ.ศ. ๒๕๔๘
สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้
๑. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์เนตรตะวัน โสมนาม
รองคณบดี
รองประธานกรรมการ
๓. ดร.พระครูภาวนาโชติคุณ ชุตินฺธโร (แซ่ลิ้ม) ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๔. ดร.อมรพิมล พิทักษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๕. ดร.ณัทพล ชินกุลกิจนิวัฒน์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๖. อาจารย์ ดร.ณัชญากัญจน์ รัตนวรกาญจน์
ผู้แทนประธานสาขาวิชา
กรรมการ
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุณย์จรีย์ สรสีสม
ผู้แทนประธานสาขาวิชา
กรรมการ
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวลิต สมพงษ์เจริญ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจา กรรมการ
๙. อาจารย์จิตคุปต์ ละอองปลิว
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจา กรรมการ
๑๐. นายสวงค์ พ่อค้า
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า
สานักงานคณบดี
เลขานุการ
๖.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการประเมินผลงานของคณบดีและผู้อานวยการสานัก/สถาบัน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๖.๒.๑ พิจารณาการประเมินผลงานของคณบดีและผู้อานวยการสานัก/สถาบัน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชศักดิ์ สุวรรณนัจศิริ ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัย
ได้มีคาสั่งที่ ๑๕/๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดี เพื่อตรวจสอบ
และประเมินผลงานของคณะและคณบดี ผู้อานวยการสานัก/สถาบัน นั้น เนื่องจากในปีงบประมาณ ๒๕๖๔
มีการแต่งตั้งรองอธิการบดีไปรักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ในช่วงวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ และคณบดีคณะวิทยาการ
จั ดการ และผู้ อ านวยการส านั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการ ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และส านั ก
ศิลปะวัฒนธรรมพ้นการดารงตาแหน่งในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรน่า (๒๐๑๙) มีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากปัญหาที่พบส่ งผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงานและผลการ
ดาเนินงานในแต่ล ะด้านของคณบดีและผู้ อานวยการสานัก/สถาบันที่เข้ารับการประเมินในช่ว งปีงบประมาณ
๒๕๖๔ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อของดเว้นการดาเนินการประเมินผลงานของคณบดีและผู้อานวยการสานัก/
สถาบัน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) และ (๑๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการงดเว้นการดาเนินการการประเมินผลงานของคณบดีและ
ผู้อานวยการสานัก/สถาบัน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมอบให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ประเมินจากผลปฏิบัติราชการและ
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน

๑๙

๖.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย
๖.๓.๑ พิจารณาคาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของนางสาววัลภา วิภาตะพันธุ์ (เรื่องรับที่ ๒/๒๕๖๔)
ดร.กาพล วันทา ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยชี้แจง
รายละเอียด ว่า นางสาววัลภา วิภาตะพันธุ์ ได้มีหนังสือร้องทุกข์กรณีมหาวิทยาลัยมีหนังสื อแจ้งผลการสอบ
ข้อเท็จจริง ว่า ผู้ร้องทุกข์ขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
ซึ่งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยได้ พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ในการนี้
ขออนุญาตให้นางสาวรพินท์นิภา สุขสวัสดิ์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด
นางสาวรพินท์นิภา สุขสวัสดิ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ด้วยนางสาววัลภา วิภาตะพันธ์ (เรื่องรับ
ที่ ๒/๒๕๖๔) ได้ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
เรื่อง ขอร้องทุกข์ กรณีมหาวิทยาลัย มีห นังสือแจ้งผลการสอบข้อเท็จจริง ว่า ผู้ร้องทุกข์ขอเบิกเงินค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ ผู้ร้องทุกข์จึงมีความคับข้องใจในผลการสอบ
ข้อเท็จจริงของมหาวิทยาลัยว่า ผู้ร้องทุกข์ไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ ข้อไหน อย่างไร
ในการนี้ คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ ได้พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
จึงเสนอคาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของนางสาววัลภา วิภาตะพันธ์ (เรื่องรับที่ ๒/๒๕๖๔) ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกชุด)
ประธานที่ประชุมได้สอบถามเพิ่มเติมว่า เหตุใดมหาวิทยาลัยไม่สามารถจ่ายค่าเช่าเหมายานพาหนะในการ
เดินทางไปราชการให้ผู้ร้องทุกข์ได้
ที่ประชุมได้ร่วมหารือและฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย ได้ชี้แจงว่า กรณีมหาวิทยาลัยมีคาสั่งให้บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยไปราชการ สิทธิเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ คือค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง (ถ้าไปเกิน
6 ชั่วโมงขึ้นไป) ค่าที่พัก (กรณีจาเป็นต้องค้างแรม) และค่ายานพาหนะเดินทางโดยประหยัด ซึ่งมีรายละเอียด
ในการปฏิบัติ (ตามเอกสารสรุป) ดังนี้
กรณีที่ ๑ ค่าโดยสารรถประจาทาง ผู้ ได้รับคาสั่งให้ไปราชการไม่ต้องขออนุญาต กล่าวคือ สามารถ
เบิกจ่ายได้ทันทีเมื่อส่งรายงานการเดินทาง
กรณีที่ ๒ ค่าชดเชยพาหนะส่วนตัว ผู้ได้รับคาสั่งให้ไปราชการต้องขออนุญาตอธิการบดีก่อน จึงจะมีสิทธิ์
เบิกค่าชดเชยค่าเดินทางตามระยะทาง ในอัตรากิโลเมตรละ ๔ บาท
กรณีที่ ๓ ค่าน้ามันเชื้อเพลิงจ่ายตามจริง กรณีใช้รถราชการ ซึ่งผู้ได้รับคาสั่งให้ไปราชการต้องได้รับ
อนุญาตให้ใช้รถราชการก่อน
สาหรับกรณีการเช่าเหมารถเป็นกรณีสุดท้ายซึ่งจะต้องมีความจาเป็นจริงๆเท่านั้น เนื่องจากต้องดาเนินการ
ภายใต้ ร ะเบี ย บพั ส ดุ โดยต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าตและอนุ มั ติ ใ ห้ ด าเนิ น การจากผู้ บัง คั บ บั ญ ชาตามขั้ น ตอน หากไม่
ด าเนิ น การตามขั้ น ตอน ก็ คื อ ผิ ด ระเบี ย บ มหาวิ ท ยาลั ย ต้ อ งด าเนิ น การด้ ว ยความระมั ด ระวั ง หากใช้ จ่ าย
งบประมาณของทางราชการไปโดยไม่ถูกต้อง สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ก็ต้องเรียกเงินคืน ซึ่งก็จะเป็น
ปัญหาตามมาอีก
ที่ประชุมได้สอบถามเพิ่มเติม ว่าสามารถใช้เงินจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่เงินราชการจ่ายได้ห รือไม่ ซึ่งตาม
รายงานของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ ได้ชี้แจงว่า กรณีดังกล่าว สามารถใช้เงินราชการจ่ายได้ แต่จะใช้
จากหมวดไหน อย่างไรหน่วยงานราชการสามารถพิจารณาจ่ายได้ตามความเหมาะสม
ที่ประชุมได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการบริหารจัดการการใช้รถราชการของมหาวิทยาลัย เช่น กรณีที่ทาง
คณะครุศาสตร์ได้ติดต่อฝ่ายยานพาหนะของมหาวิทยาลัยเพื่อใช้รถในการพานักศึกษาไปเข้าค่ายอบรมลูกเสือ ซึ่งมี
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างและค่าน้ามันที่ฝ่ายยานพาหนะแจ้งมาในราคาที่แพงมาก จนไม่สามารถใช้รถมหาวิทยาลัยได้ คิดว่า
ตรงส่วนนี้เป็นจุดอ่อนของมหาวิทยาลัยที่ต้องเข้าไปดาเนินการ

๒๐

ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ดร. ชั ยฤทธิ์ ศิ ลาเดช อธิ การบดี กล่ าวว่ า กรณี ที่ ต้ องการเช่ าเหมารถ ก็ ต้ องเข้ าสู่
กระบวนการทางพัสดุ เป็นเรื่องที่ทุกคนในส่วนราชการต้องทราบและปฏิบัติเป็นปกติอยู่แล้ว ส่วนการขอใช้รถของ
มหาวิทยาลัย หากไม่มีงบประมาณ ก็สามารถบันทึกขอความอนุเคราะห์ จากมหาวิทยาลัยได้ ซึ่งปกติอธิการบดี จะ
พิจารณาอนุมัติให้ตามระเบียบที่เหมาะสม ในประเด็นการใช้รถราชการของมหาวิทยาลัยที่อ้างว่ามีค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่
เพิ่มเติม นั้น น่าจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน เนื่องจากการกาหนดแนวปฏิบัติใด ๆ จะผ่านการพิจารณาของบอร์ด
บริหารเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ขอให้เลขานุการประสานนาหลักฐานการเก็บเงินส่วนต่างมาให้มหาวิทยาลัยด้วยเพื่อจะได้
พิจารณาดาเนินการตรวจสอบและแก้ไขให้มีความถูกต้องชัดเจนต่อไป
ประธานในที่ป ระชุมกล่ าวว่า กรณีนี้ พิจารณาแล้ ว ไม่ได้มีฝ่ ายใดทุจริ ต หากแต่เกิดจากการสื่ อ สาร
ระหว่างผู้ร้องทุกข์กับฝ่ายยานพาหนะ ที่ไม่ได้สื่อสารกันแบบชัดเจนตรงกัน จึงเกิดความไม่ชัดเจนและล่าช้า ดังนั้น
เพื่อเลี่ยงไม่ให้เกิดปัญหากับฝ่ายใดและให้ปัญหานี้ยุติ สภามหาวิทยาลัยขอมอบเงินจานวน ๒,๐๐๐บาท ให้กับ
มหาวิทยาลัยไปดาเนินการจ่ายให้กับผู้ร้องทุกข์ต่อไป และขอให้ทุกฝ่ายแก้ปัญหานี้ด้วยการสื่อสาร เพื่อลดการ
ขัดแย้งในเรื่องระเบียบต่อไป
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๘ (๑๓) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๖๔
และข้อ ๓๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ และการแก้ไข
คาสั่งลงโทษ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีมติให้ยุติเรื่อง โดยให้มหาวิทยาลัยดาเนินการนาเงินที่สภามหาวิทยาลัยได้มอบให้ ไปจ่าย
ให้กับผู้ร้องทุกข์ เพื่อไม่ให้กระทบต่อการเบิกจ่ายตามระเบียบราชการ
๖.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสภา
มหาวิทยาลัย
๖.๔.๑ พิ จารณาแต่ งตั้ งคณะกรรมการกลั่ น กรองกฎหมาย ข้ อบั งคั บ และระเบี ยบของสภา
มหาวิทยาลัย
ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้มีคาสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ ๕๐/๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสภามหาวิทยาลัย สั่ง ณ วันที่ ๒๔
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การของสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง เป็ น ไปด้ ว ยความ
เรียบร้อย มหาวิทยาลัยขอเสนอปรับปรุงคณะกรรมการชุดดังกล่าว จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ และพิจารณายกเลิกคาสั่ง
สภามหาวิทยาลัย ที่ ๕๐/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่ นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสภา
มหาวิทยาลัย สั่ง ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อแต่งตั้งให้คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ
และระเบียบของสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายต่อไป
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๘ (๑๔) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๖๔
สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี
ประธานกรรมการ
๒. ดร.กาพล วันทา
กรรมการ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์
กรรมการ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ กรรมการ
๕. อาจารย์ยุพยงค์ วิงวร
กรรมการ

๒๑

๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม
นายพูนชัย คทาวัชรกุล
นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์
นางสาวรพินท์นิภา สุขสวัสดิ์
นางสาวปานวาด ทับทัง
นางสาวภัทราวดี จินาอ่อน
นางสาวนุธิดา ลายคล้ายดอก

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๖.๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
๖.๕.๑ พิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ได้ดาเนินการเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของ พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน ๒ ราย คือ
๑) นางสาวณัฐวดี สว่างงาม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๐
พ.ศ. ๒๕๕๖
๒) นายเอกพล แก้วนวม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่
๕/๒๕๖๔ เมื่ อ วั น ที่ ๔ ตุ ล าคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และสภาวิชาการ ในการประชุ ม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่ อ วั น ที่ ๑๘
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงขอนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุมแยกเล่ม)

มติที่ประชุม
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๙) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดังนี้
๑) นางสาวณัฐวดี สว่างงาม ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ตั้งแต่
วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
๒) นายเอกพล แก้วนวม ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ตั้งแต่วันที่ ๔
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๒๒

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เป็นวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
เลิกประชุมเวลา ๑๘.๕๒ น.

นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ กองตูม

ผู้จดบันทึก
ผู้พิมพ์
ผู้ตรวจทาน

