๑
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น ๓ อาคารอานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

รายนามผู้เข้าประชุม
๑. นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
๔. ดร.กาพล วันทา
๕. ดร.คมศร วงษ์รักษา
๖. ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์
๗. นายประพันธ์ มนทการติวงศ์
๘. นายเสฎฐนันท์ อังกูรภาสวิชญ์

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

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายพูนชัย คทาวัชรกุล
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติรัตน์ เจริญสุข

ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ

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

๒
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภัสสร บัวรอด
๔. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์อัจฉรียา โชติกลาง
๕. อาจารย์ณัฐวดี สว่างงาม

อาจารย์คณะครุศาสตร์
อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ
อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากประธาน
๑) มีโอกาสได้เสนอคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยพิจารณาโครงการที่เป็นความร่ว มมือ
ระหว่างกรมสุขภาพจิตกับ สสส. โครงการสร้างสุขและจิตสานึกด้วยโปรแกรมสติในองค์กร (Mindfulness in
Organizations : MIO) ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบในการนา Mindfulness Psychology หรือสติในแนว
จิตวิทยามาใช้ในองค์กร และคณะกรรมการบริหารได้พิจารณารับโครงการ จึงได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรม ๒ ครั้ง
ในฐานะที่ปรึกษาของโครงการ
โปรแกรมการใช้ Mindfulness Psychology ซึ่ ง เป็ น แนวจิ ต วิ ท ยา กั บ Neuroscience
มีการพัฒนาและศึกษาทั่วโลก เมื่อนามาใช้กับองค์กรจะมีเครื่องมือ ๒ ชุด คือ เครื่องมือการฝึกอบรมให้เกิด Skill
และเครื่องมือบริหารให้เป็นวิถีองค์กร

เครื่องมือการฝึกอบรม จะมี ๓ ชุด ชุดที่หนึ่งเรื่องการทางานอย่างมีสติหรือสติกับการพัฒนาตน มี ๒
เครื่องมือ ประกอบด้วยการฝึกสมาธิ และการทางานอย่างมีสติ ชุดที่สองเรื่องการทางานร่วมกันเป็นทีม และ
ความสั มพันธ์ กับ ผู้ รั บ บริ การ โดยการฝึ กสติสื่ อสารหรือสื่ อสารอย่างมีส ติ และสติคิดบวก ชุดที่ส ามเรื่ อง
การพัฒนาองค์กร จะมีการฝึกการประชุมที่ใช้สติสนทนา ๒ ชนิด คือการประชุมแบบ Dialogue กัลยาณมิตร
สนทนาที่ เ น้ น การฟั ง อย่ างใคร่ ครวญ(เพื่ อการเรี ยนรู้ )กั บ Creative Discussion การอภิ ปรายอย่างสร้างสรรค์
(เพื่อแก้ไขปัญหา) การประชุม ๒ แบบนี้ ถ้าเป็นประชุมอย่างมีคุณภาพก็จะขับเคลื่อนองค์กรได้ดี

๓

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

๔
การฝึ กสมาธิก็จ ะฝึ กให้ ห ยุ ดคิด เช่น ให้ อยู่กับลมหายใจ ก็จะเกิดความสงบและผ่ อนคลาย
สังเกตว่า คาว่าสติ สมาธิ เมื่อใช้ในภาษาพูดจะไม่ใช่ความหมายนี้ เช่น คาพูดว่าขับรถอย่างมีสมาธิ อ่านหนังสือ
อย่างมีสมาธิ ซึ่งไม่ใช่จิตขั้นสูงกว่า เมื่อเป็นภาษาพูดแปลแค่ว่าจดจ่อ

การไปคลายเครียด อย่างเช่น การสังสรรค์ การท่องเที่ยว ในทางจิตวิทยาส่วนใหญ่ไม่ถือว่าเป็นการ
คลายเครียด แต่เรียกว่าเป็นการเบี่ยงเบน พอกลับมาบ้าน เข้าที่ทางานก็จะเครียดใหม่อีก ดังนั้นโปรแกรมนี้มี
การลดและผ่อนคลายความเครียดได้จริงโดยวิธีการทาให้หยุดคิด ฝึกจัดการความคิดจากจิตใต้สานึก รวมทั้งฝึก
จัดการความง่วง โปรแกรมนี้เป็นนวัตกรรมที่สามารถทาให้คนนั่งสมาธิได้สงบจากการเรียนรู้ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง
เพราะเป็นการเรียนรู้ทีละ Step เป็นขั้นตอน และเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ เมื่อฝึกสมาธิสาเร็จก็จะได้รับประโยชน์
ของสมาธิ ทาให้คลายเครียด และเป็นพื้นฐานที่ดีในการทางานอย่างมีคุณภาพ ประโยชน์อีกประการหนึ่งของ
สมาธิในโปรแกรมนี้ คือ พอจิตสงบก็จะฝึกสติได้ง่าย คาว่าสติในทางจิตวิทยาแปลว่ารู้ในสิ่งที่ทาหรืออยู่กับ
ปัจจุบัน

๕

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

โปรแกรมนี้พอฝึกสติได้แล้ว ก็จะนาสติมาใช้ในการสื่อสาร คือพูดและฟังอย่างมีสติ ที่จะทาได้โดยการรู้ลมหายใจ
ในการพูดและฟัง เป็นทักษะที่สามารถฝึกได้และเห็นความแตกต่า งจากการสื่อสารทั่วไป เช่น ให้จับคู่ AB เล่า
และฟังเรื่องคับข้องใจ แล้วลองให้เล่าและฟังแบบมีสติ จะพบความแตกต่างสาคัญ

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

๖
ซึ่งมีลักษณะเป็นการแก้ ปัญหา จะเรียกว่าการอภิปรายอย่างสร้างสรรค์ (Creative Discussion) คือเน้นให้รู้
ลมหายใจและช่วยกันออกความเห็นในการแก้ปัญหาเรื่องนั้นอย่างมีสติ

โดยสรุปและซักถาม โปรแกรมนี้ฝึกสมาธิด้วยการรู้ลมหายใจ ให้ความคิดหยุดเกิดภาวะจิตพักที่
รู้ตัวตลอดเวลา ซึ่งไม่เหมือนการนอนหลับ เมื่อรู้ลมหายใจและรู้ในสิ่งที่ทาอย่างต่อเนื่องก็จะเข้าสู่การมีสติ คือ
จิตทางานโดยไม่วอกแวก ไม่ถูกสอดแทรกด้วยอารมณ์ ไม่เหมือนกับจิตพื้นฐานที่จะวอกแวกและถูกสอดแทรก
ด้วยอารมณ์ได้ง่าย แล้วก็นาจิตนี้ไปใช้ในการสื่อสาร ใช้ในการประชุมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการแก้ไข
ปัญหา ดังนั้นคนที่เรียนโปรแกรมนี้จะมีสติในการทา พูด คิด โดยสอนทักษะการฝึกสมาธิ ฝึกสติ ฝึกสติสื่อสาร
ฝึกสติสนทนาในการประชุม และท้ายที่สุดหัวใจสาคัญคือการนาเข้าไปสู่ระบบงาน เช่น ทาสมาธิก่อนและหลัง
เลิกงาน เพื่อให้เริ่มต้นทางานด้วยความสงบ มีสติระหว่างวัน รู้ลมหายใจรู้ในสิ่งที่ทาโดยมีเสียงเตือน โปรแกรม
เสียงเตือน ก็จะมีแอปพลิเคชันระฆังสติที่จะผลิตเสียงเตือนเป็นระยะ เช่น ทุกห้านาที สิ่งนี้จะเป็นตัวเตือนให้เรา
กลับมารู้ลมหายใจ รู้ในสิ่งที่ทา โดยทั้งหมดตกลงให้เป็นกติก าในการทางานร่วมกัน ก็จะเกิดสติสื่อสาร การ
ประชุมก็จะเป็นสติสนทนา คือ มี Dialogue และ Creative Discussion ในที่ประชุม
ยุทธศาสตร์การสร้างสติในองค์กร โปรแกรมนี้ควรทากับบุคลากรสายสนับสนุนก่อน เพราะจาก
บุคลากรห้าร้อยกว่าคนของมหาวิทยาลัย ประมาณครึ่งหนึ่งของบุคลากรทั้งหมดเป็นสายงานสนับสนุน ซึ่งเป็น
สายงานที่ต้องการการพัฒนาให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น ถัดไปควรทากับคณาจารย์ด้วยโดยทาให้เป็นวิถีองค์กร

๗

เครื่องมืออีก ๑ ชุด คือ ชุดเครื่องมือการบริหาร ที่คุ้นเคยคือ PMQA หรือ TQA แต่เขียนให้ง่ายไม่
ซับซ้อน คือ มีระบบหลัก ที่นาสติไปใช้ในการทางาน ในทีม และในการประชุม ซึ่งจะทาได้ต้องมีระบบสนับสนุน
ประกอบด้วยการนา มีแผน มีการบริหาร มีการพัฒนาบุคลากร และมีสารสนเทศที่ดี ก็จะเกิดผล และมีข้อกาหนด
เหมือนกับ PMQA

ในการน าต้ องมี ก ารประกาศเป็ นนโยบาย มีการสื่ อสารว่ าเป็น คุ ณ ค่าส าคัญ มีการผลั ก ดั น
ต่อเนื่อง มีการสร้างความเป็นแบบอย่างของกลุ่มผู้นาให้กับกลุ่มบุคลากร มีการทาแผนยุทธศาสตร์และแผน
หน่วยงาน มีการจัดทีมเข้ามาดูแล มีการจัดสรรทรัพยากร มีการวัด วิเคราะห์และการประเมินผล มีการพัฒนา
บุคลากร เช่น มีทีมวิทยากร มีการพัฒนานวัตกรรมการฝึกอบรม มีการอบรมวิทยากรครบทั้งองค์กร ซึ่งถ้าทา
ได้ก็จะเกิดเป็นวิถีการทาสมาธิก่อนทางานและหลังเลิกงาน มีการทางานอย่างมีสติ มีการสื่อสารระหว่างบุคคลอย่างมี
สติ มีการประชุมทีมงานในหน่วยงานย่อยด้วยสติสนทนา และในการประชุมระดับคณะกรรมการบริหาร ซึ่งจะ
เป็ น การประชุ ม แบบ Dialogue และ Creative Discussion ผลลั พธ์ คื อ บุ คลากรก็ จะเริ่ มมี ส มาธิ มี ส ติ ใน
การทางาน มีการประชุมที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่สาคัญมาก ผลลัพธ์นี้มาจากงานวิจัยของผู้ที่ทาโครงการ
ซึ่งพบว่าถ้ามีสติในการทางานคนจะมีความสุขเพิ่มขึ้น ความเครียดลดลง และสุขภาพ เช่น ความดัน ไขมัน

๘
น้าตาลในเลือด ค่า BMI จะดีขึ้น อุบัติเหตุและความผิดพลาดลดลง ถ้าทีมทางานอย่างมีสติ ก็จะมีนวัตกรรมเกิด
มากขึ้น ข้อร้องเรียนลดลง ความพึงพอใจและความผูกพันในองค์กรจะเพิ่มขึ้น และสุดท้ายบรรยากาศทั้งองค์กร
จะทางานด้วยความจริงจัง การมาสาย การขาดงาน การลาออกเปลี่ยนงานก็จะลดลง การใช้งบประมาณดีขึ้น
ผลผลิตดีขึ้น

สรุปว่า จะทาได้สาเร็จต้องทาทั้งองค์กร เมื่อผู้นาทุ่มเท คืออย่าฝืนทาทั้งที่ผู้นาไม่พร้อม มีตัวชี้วัด
ที่ชัดเจน หรื ออย่ าทาโดยไม่หวังผลลั พธ์ ทาให้ เป็นระบบให้ เป็นวิถี องค์กร หรืออย่าทาเป็นแค่กิจกรรมหรือ
ฝึกอบรมเท่านั้น มี CFT (Cross Functional Team) ที่เข้มแข็ง หรืออย่ามีทีมพอเป็นพิธี ต้องขับเคลื่อนให้
ครบ มีการเชื่อมโยง รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
๑) จากการได้เข้าร่วมการฝึก โปรแกรมนี้ช่วยลดความเครียดได้ระดับหนึ่ง ถ้าได้ทาต่อเนื่องเชื่อว่า จะช่วยลด
ความเครียดได้มากขึ้น
๒) บุคลากรสายสนับสนุนมีความสาคัญมาก เสมือนเป็นโครงสร้างหลักขององค์กร เพราะผู้บริหารจะ
ปรับเปลี่ยนไปตามวาระ การนาบุคลากรสายสนับสนุนร่วมโครงการ จะเป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัยในระยะยาว
๓) การนาสมาธิและสติเข้ามาในการทางาน จะทาให้บุคลากรมีความละเอียดรอบคอบ และความรับผิด
ขอบในการทางานมากขึ้น ลดปัญหาที่จะเกิดตามมาจากความไม่ละเอียดรอบคอบ ดังนั้นประเด็นจึงอยู่ที่จะทา
อย่างไรให้เรื่องนี้เข้าไปเป็นพื้นฐานในการทางานอย่างเป็นรูปธรรม
๔) การดาเนินโครงการ ควรมีการมีการประเมินผลโครงการ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
(๑) ควรมีการกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการให้ชัดเจน

๙
(๒) ควรมีตัวชี้วัดในเชิงคุณภาพด้วย ที่สามารถแสดงให้เห็นถึงผลงานคุณภาพที่จะเกิดจาก
การทางานหนึ่งๆ ที่ดาเนินการอย่างมีสมาธิ และสติ มิเช่นนั้นเรื่องเหล่านี้จะเป็นนามธรรม
(๓) การประเมินผลอาจทาเป็นระยะ ได้แก่ ระยะเริ่มต้น ระยะกลางหรือกระบวนการ และ
ระยะสิ้นสุดโครงการหรือผลของโครงการ โดยมีการวางแผนการเก็บข้อมูลให้ครบถ้วน รอบด้าน รวมทั้งมี
การสื่อสารทาความเข้าใจให้เห็นความสาคัญของการเข้าร่วมโครงการควบคู่ไปกับการดาเนินโครงการ
(๔) ควรมีการตั้งคณะทางานหาแนวทางในการเชื่อมโยงผลงานกับระบบประเมินผลเพื่อการเลื่อน
เงินเดือน เพื่อทาให้เรื่องนี้เกิดเป็นรูปธรรม และมีความยั่งยืน
(๕) เนื่ องจากบุ คลากรมีต้นทุนหรือภูมิหลังเกี่ยวกับเรื่องนี้แตกต่างกัน ก่อนการฝึ กอบรม
ผู้บริหารควรมีการประเมินเพื่อจัดบุคลากรออกเป็นกลุ่มที่มีคุณลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งนี้เพื่อให้การประเมินผล
ความก้าวหน้าหรือความสาเร็จของแต่ละกลุ่มบุคลากร มีความชัดเจน
๒) การจัดทาศูนย์มาราธอน โครงสร้างศูนย์มาราธอน จะมี ๓ พันธกิจ ดังนี้
(๑) การจัดวิ่งมาราธอน ซึ่งเป็นภาคปฏิบัติที่มีคุณประโยชน์มาก
(๒) ศูนย์วิชาการที่รวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับมาราธอน ที่มีอยู่จานวนมาก เช่น เรื่องอาหาร
การฝึกกล้ามเนื้อ การป้องกันอุบัติเหตุ เทคนิคการฝึกวิ่งมาราธอน เป็นต้น
(๓) คอร์ส Workshop การฝึกวิ่งมาราธอน ซึ่งถ้าใครสามารถฝึกได้ตามเกณฑ์ สามารถเข้าร่วม
วิ่งมาราธอนได้ โดยไม่ต้องจับฉลาก
ทั้ง ๓ พันธกิจนี้จะทาให้ศูนย์มาราธอนมีความเข้มแข็ง มหาวิทยาลัยควรดาเนินการเรื่ อ งนี้
อย่างจริงจัง จะเป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่ตั้งศูนย์มาราธอนผู้ดาเนินการศูนย์มาราธอน อาจจะมีสายวิชาการ
ส่วนหนึ่งและสายบริหารจัดการส่วนหนึ่ง หากมีศูนย์วิชาการและศูนย์การฝึกวิ่งมาราธอน จะทาให้การวิ่ง
มาราธอนมีความต่อเนื่องตลอดทั้งปี อนาคตอาจมีส่วนประกอบ (component) คือ วิชามาราธอน การพัฒนา
เรื่องนี้ดีขึ้น โดยเฉพาะกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงสามารถจัดตั้งชมรม
มาราธอนให้กับนักเรียน
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๒ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากอธิการบดี
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดี แจ้งว่าสานักงานกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะของฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉั ยอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ (ก.อ.ร.) ได้แจ้งคาวินิจฉัยของ ก.อ.ร. ที่ ร ๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ ตุล าคม ๒๕๖๓ กรณีไม่พอใจ
ผลการพิจารณา วินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเรื่องคาสั่งของผู้บังคับบัญชาที่สั่งเลื่อนเงินเดือน
รอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ สาหรับ
รายละเอียดขอให้ นายวุฒิกร ไชยพันธ์ นิติกร เป็นผู้ให้ข้อมูล

๑๐
นายวุฒิกร ไชยพันธ์ นิติกร แจ้งว่า ด้วยทางกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
ได้มีหนังสือแจ้งคาวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ก.อ.ร.) ราย อาจารย์ ดร.ถาวร
เส้งเอียด สืบเนื่องจากผู้ร้องได้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ไม่พอใจในผลคาวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้อง
ทุกข์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง (ก.อ.ม.) ที่ได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัยให้พิจารณาเรื่อง
ร้องทุกข์ ประเด็นที่ร้องคือ ผู้บังคับบัญชาสั่งเรื่องเงินเดือนรอบ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
กาหนดให้เลื่อน ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ไม่เป็นธรรมแก่ผู้ร้อง โดยมีมติไม่รับเรื่องร้องทุกข์นี้ไว้พิจารณา
เนื่องจากผู้ร้องยื่นเกินกาหนดระยะเวลาที่ข้อบังคับกาหนดไว้ให้ยื่นได้ภายใน ๓๐ วันนับจากวันที่ทราบเหตุแห่ง
การร้องทุกข์เป็นการวินิจฉัยไม่รับตามข้อกฎหมายโดยที่ยังไม่ได้ไปพิจารณาในเนื้อหา จึงเป็นที่มาของผลคา
วินิจฉัยนี้ ที่ผู้ร้องไม่พอใจและได้ให้ยื่นเรื่องอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ต่อ (ก.อ.ร.)
สรุ ป แล้ ว ทางคณะกรรมการพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์ แ ละร้ อ งทุ ก ข์ (ก.อ.ร.) เห็ น ด้ ว ยกั บ
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) ที่ไม่รับเรื่องร้องทุกข์นี้ไว้พิจารณา เนื่องจาก
ข้ อ เท็ จ จริ ง มี ก ารยื่ น เกิ น ก าหนดไปหนึ่ ง วั น เพราะฉะนั้ น จึ ง มี ม ติ ไ ม่ รั บ เรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ เ รื่ อ งนี้ ไ ว้ พิ จ ารณา
เช่นเดียวกันและก็ได้แจ้งผลมายังมหาวิทยาลัยได้ทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๓ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากกรรมการ
นายเสฏฐนันท์ อังกูรภาสวิชญ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แจ้งว่า เมื่อวันที่
๑๔ – ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ จัดงานประเพณีปีนเขาเข้าถ้าจอมพล ครั้งที่ ๑๑ โดยผลการดาเนินการ
มี ดังนี้
๑) ได้รับเงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด จานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้
สาหรับจัดการแสดงแสง สี เสียง โดยสานักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการจัดการแสดง แสง
สี เสียง
๒) ได้รับเงินบริจาคสนับสนุนทุนการศึกษาจาก คุณวลัยรัตน์ ทรัพย์คิรี จานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
๓) ได้รับเงินรายได้จากการจัดงานจากบริษัทถวัลย์กรุ๊ป จานวน ๓๒๐,๐๐๐ บาท
๔) ได้รับเงินสนับสนุนการจัดงานจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี จานวน ๒,๐๐๐ บาท
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๔ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากเลขานุการ
ขอเพิ่มระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง ดังนี้

๑๑
๑) ระเบียบวาระที่ ๓.๒ รายงานการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เกี่ ย วกั บ การรายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ม หาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เพื่ อ การพั ฒ นาท้ องถิ่น
ปีงบประมาณ พ.ศ .๒๕๖๓ และแนวทางการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะด้านภาษาที่ดีขึ้น
๒) ระเบียบวาระที่ ๓.๓ รายงานความก้าวหน้าการเจรจาไกล่เกลี่ยประนีประนอมยอมความ
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับมูลนิธิประชานุเคราะห์ ราชบุรี
๓) ระเบียบวาระที่ ๓.๔ การนาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสถานการณ์ท่ามกลาง
ความขัดแย้งไปปรับใช้กับนักศึกษาและการทางานในมหาวิทยาลัย
๔) ระเบียบวาระที่ ๓.๕ ยุทธศาสตร์จะช่วยเรื่องของการพัฒนาท้องถิ่นจากเงินกู้ของรัฐบาล
ได้อย่างไร
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ประธานขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่
๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีการแก้ไข ดังนี้
๑) หน้า ๙ เรื่องแจ้งให้ทราบจากประธาน ข้อ (๒) (๒.๓) ข้อความ “คนหนุ่มสาวใช้ทวิสเตอร์” แก้ไข
เป็น “คนหนุ่มสาวใช้การสื่อสารที่เป็นสาธารณะ เช่น ทวิสเตอร์”
๒) หน้า ๑๐ เรื่องแจ้งให้ทราบจากประธาน ดังนี้
(๑) ข้อ (๓)
- ข้อความ “แต่ผู้ใหญ่แค่ Pragmatic ค่อย ๆ เปลี่ยน” แก้ไขเป็น “แต่ผู้ใหญ่เป็น Pragmatic
ค่อย ๆ เปลี่ยน”
- ข้อความ “การสื่อสารด้วยการสั่งสอนที่ไม่ใช่วิธีห้ามปราม ตาหนิ จะได้ผลมากกว่า ” แก้ไข
เป็น “การสื่อสารด้วยการรับฟัง/พูดคุยที่ไม่ใช้วิธีห้ามปราม ตาหนิ จะได้ผลมากกว่า”
(๒) ข้อ (๕) ข้อความ “เรื่องความเปลี่ยนแปลง นักปรัชญาเฮเกล คนเยอรมันเชื่อปรัชญา Idealist
ทุกอย่ างในโลกนี้ อยู่ ภ ายใต้กฎเกณฑ์ Thesis สิ่ งที่เป็นความจริง และคนที่ไม่เห็ นด้ว ยอย่างยิ่ง Antithesis
การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในโลกส่วนใหญ่จะอยู่ตรงกลางเรียกว่า Synthesis ฉะนั้น คนที่เชื่อว่าของเก่ามาก ๆ
ต้องเปลี่ยนบ้าง คนที่ Antithesis สังคมจะเปลี่ยนโดยไม่มีของเก่าเลยเป็นไปไม่ได้ ถ้าเข้าใจความเปลี่ยนแปลง
ก็จะช่วยได้” แก้ไขเป็น
“เรื่องความเปลี่ยนแปลง นักปรัชญาเฮเกล คนเยอรมันเชื่อปรัชญา Dialectic ทุกอย่างในโลก
นี้ อ ยู่ ภ ายใต้ ก ฎเกณฑ์ Thesis สิ่ ง ที่ เ ป็ น ความเห็ น เดิ ม และถู ก ต่ อ ต้ า นด้ ว ยความเห็ น ตรงข้ า ม Antithesis

๑๒
การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในโลกส่วนใหญ่จะอยู่ตรงกลางเรียกว่า Synthesis ฉะนั้น คนที่เชื่อของเก่ามาก ๆ ก็ต้อง
ยอมเปลี่ยนบ้าง คนที่เชื่อ Antithesis ก็ต้องยอมรับว่าสังคมจะเปลี่ยนโดยไม่มีของเก่าเลยเป็นไปไม่ได้ ถ้าเข้า
ใจความเปลี่ยนแปลงก็จะช่วยได้โดยไม่เกิดความรุนแรง”
(๓) ข้อ (๖) ข้อความ “ส่วนใหญ่คนไทย จะเป็นคนกลาง ๆ คือ ไม่ใช่สุดขั้วทั้งสองแบบ ซึ่งเราจะ
เรียกว่า Major silence แต่คิดว่าสังคมเปลี่ยนเป็น Synthesis ที่ดีได้ โดยต้องเปลี่ยนจาก Major silence
เป็น Major Voice คือ คนที่เป็นกลางประมาณร้อยละ ๘๐ ของประชากร ทาอย่างไรให้มี Major voice คือ
เราต้องการเปลี่ยนแปลงให้มีความเหมาะสมกับประเทศไทย” แก้ไขเป็น
“ส่วนใหญ่คนไทย จะเป็นคนกลาง ๆ คือ ไม่ใช่สุดขั้วทั้งสองแบบ ซึ่งเราจะเรียกว่า Major silence
แต่คิดว่าสังคมเปลี่ยนเป็น Synthesis ที่ดีได้ โดยต้องเปลี่ยนจาก Major silence เป็น Major voice คือ คนที่
เป็นกลางประมาณร้อยละ ๘๐ ของประชากร ทาอย่างไรให้มี Major voice คือ เราต้องการเปลี่ยนแปลงให้มี
ความเหมาะสมกับประเทศไทยโดยยอมรับความเห็นต่าง โดยไม่ใช้ความรุนแรงรวมทั้ง Hate speech”
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ การติดตามการปฏิบัติตามคาพิพากษาศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขดาที่ บ.๑๖๖/๒๕๕๗
คดีหมายเลขแดงที่ บ.๔๖๒/๒๕๖๑ (คดีหมายเลขดาที่ อบ.๗๐/๒๕๖๒ ของศาลปกครองสูงสุด)
นายวุฒิกร ไชยพันธ์ นิติกร สืบเนื่องหน้า ๑๖ เรื่องการติดตามการปฏิบัติตามคาพิพากษาศาล
ปกครองกลาง ในคดีหมายเลขดาที่ บ.๑๖๖/๒๕๕๗ คดีห มายเลขแดงที่ บ.๔๖๒/๒๕๖๑ (คดีห มายเลขดา
ที่ อบ.๗๐/๒๕๖๒ ของศาลปกครองสูงสุด) ว่ าปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด และ
มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือสอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับผลการหารือการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยไปยังปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ตามหนังสื อที่ อว ๐๖๓๕/๒๗๘๒ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมหาวิทยาลัยยังไม่ได้
รับการตอบข้อหารือเรื่องดังกล่าว
๓.๒ รายงานการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการรายงานผล
การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ .๒๕๖๓
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ สืบเนื่องหน้า ๒๔ เรื่องผลการดาเนินงานตาม
แผนยุ ทธศาสตร์ มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ เพื่อ การพัฒ นาท้ อ งถิ่น ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ว่า ตามที่
มหาวิทยาลัยได้ รายงานผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และสภามหาวิทยาลัยได้มีข้อสังเกตในบางประเด็นนั้น การนี้ มหาวิทยาลัย
ได้ดาเนินการติดตามในข้อสังเกตแต่ละประเด็นเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดาเนินการในแต่ละประเด็น
ดังนี้

๑๓
ข้อสังเกตจาก
สภามหาวิทยาลัย
๑) หน้าที่ ๑ ตารางที่ ๑
ควรตรวจสอบจานวน
โครงการให้ถูกต้อง

การดาเนินการของมหาวิทยาลัย
ขอปรับแก้ข้อมูล ตารางที่ ๑ สรุปจานวนโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจาปี ๒๕๖๓ (จาแนกตามแหล่งงบประมาณ)
ประเด็นยุทธศาสตร์
๑. การพัฒนาท้องถิ่น
- ด้านเศรษฐกิจ
- ด้านสังคม
- ด้านสิ่งแวดล้อม
- ด้านการศึกษา
๒. การผลิตและพัฒนาครู
- การผลิตครู
- การพัฒนาครู (บัณฑิต มรภ.)
๓. การยกระดับคุณภาพการศึกษา*
๔. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
รวม

จานวนโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณจาก
แผ่นดิน
รายได้
แหล่งทุนอื่น
๒๕
๐
๕
๘
๓
๗
๑
๒
๘
๑
๕
๑
๑
๔
๑
๑
๑
๙
๕
๑
๓
๕
๒
๔๒
๑๑
๙

รวม

๓๐
๑๑
๘
๒
๙
๗
๖
๑
๑๕
๑๐
๖๒

๒) มหาวิทยาลัยควรมีแนวทาง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ด้านภาษาอังกฤษ
พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะ
๑) มหาวิทยาลัยได้จัดการเรียนการสอนแบบประสมโดยใช้สื่อประกอบการ
ด้านภาษาอังกฤษในระดับดี เรียนรู้แบบ Online ชื่อ English Discovery ซึ่งสื่อดังกล่าวมีแนวทางการจัดการ
เรียนรู้ที่มีความสอดคล้องกับมาตรฐานยุโรป CEFR (Common European
Framework of Reference for Language) มีการกาหนดคะแนนเป็นสามกลุ่ม ได้แก่
(๑) การทดสอบ ๓๐% (๒) การเรียน Online ๔๐% และ (๓) การร่วมกิจกรรมใน
ห้องเรียน ๓๐%
๒) มีการวัดระดับภาษาอังกฤษของนักศึกษา ก่อนเรียนรายวิชาในหมวดศึกษา
ทั่วไป (Placement Test)
๔) ดาเนินการจัดทาแผนการเรียนจาแนกตามระดับ (level) ความรู้และทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา เดิมที่ผ่านมา ไม่ได้แยกตามระดับ ทาให้นักศึกษา
ประมาณร้อยละ ๕๐ มีพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษค่อนข้างน้อยถึงน้อยมาก
(ส่วนใหญ่ไม่ถึง A1)
การพัฒนาทักษาะภาษาอังกฤษ สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
รับผิดชอบโดยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ดาเนินการจัดกิจกรรม
(๑ ล้านบาท) ดังนี้

๑๔
ข้อสังเกตจาก
สภามหาวิทยาลัย

การดาเนินการของมหาวิทยาลัย
๑) พัฒนาความรู้ทางภาษาเพื่อสอบวัดความรู้มาตรฐานภาษาอังกฤษ
๒) คายวิชาการทางภาษา รุ่นที่ ๑ – ๓

๓) หน้า ๕๒ โครงการพัฒนา
ความรู้ ทักษะด้านภาษา
อังกฤษในศตวรรษที่ ๒๑
สาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ผลลัพธ์ของโครงการ
(Outcome) ควรระบุจาแนก
ด้านทักษะที่นักศึกษาสอบผ่าน
เพื่อให้ทราบความสามารถ
ทักษะภาษาอังกฤษแต่ละ
ด้านของนักศึกษา

ศูนย์ภาษา ฯ
ทางศูนย์ภาษาฯ ได้ดาเนินการจัดกิจกรรม (๑.๒๐๖๔ ล้านบาท) ดังนี้
๑) จัดการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ
๒) อบรมเชิงปฏิบัติการ English Festival
๓) ประกวดร้องเพลง Singing Contest
๔) จัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง Self-access Learning
๕) อบรมเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ English Training
พิจารณาแล้วไม่สามารถจาแนกทักษะในแต่ละด้านได้ เนื่องจากผลการทดสอบ
จัดเก็บอยู่ในลักษณะภาพรวม ตามมาตรฐาน CEFR

รายงานการเข้าใช้โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ English Discoveries
ระยะเวลาการดาเนินการ
วัน/เดือน/ปี
 Learner’s Orientation
 Placement Test as Pre-test (Online)
 Learning Course (15 Units)
 Midterm Test (Online)
 Exit Test (Online)

กิจกรรม
1 กรกฎาคม 2563
20 กรกฎาคม 2563
กรกฎาคม – ตุลาคม 2563
1 - 8 กันยายน 2563
8 - 30 ตุลาคม 2563

๑๕
ผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ Placement Test ของผู้เรียน 498 คน
ผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
จานวน
Basic 1 (CEFR A1)
306
Basic 2 (CEFR A2)
95
Basic 3 (CEFR A2)
11
Intermediate 1 (CEFR B1)
4
Intermediate 2 (CEFR B1)
3
Intermediate 3 (CEFR B2)
0
Advanced 1 (CEFR B2)
0
Advanced 2 (CEFR C1)
0
Advanced 3 (CEFR C1)
0
ยังไม่เข้าสอบ
79
Total
498 คน

คิดเป็น%
61.45
19.08
2.21
0.80
0.60
0.00
0.00
0.00
0.00
14.86
100.00

ข้อมูลข้างต้นแสดงเห็นว่า จากผู้เรียนทั้งหมด 498 คน ที่เข้าร่วมโครงการการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
ภายใต้หลั กสู ตรและโปรแกรม English Discoveries มากกว่า 300 คน สอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามกรอบ
CEFR ได้ในระดับ A1 และ กว่า 106 คนอยู่ในระดับ A2 และ น้อยกว่า 7 คนที่มีระดับสูงกว่า B1ขึ้นไป จึงเห็นควร
ปรับโครงการให้มีการตั้งต้นระดับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับระดับของผู้เรียนคือความยากง่ายของหลักสูตรที่ระดับ
CEFR A1 เพื่อความสาเร็จและการดาเนินการสอนที่จะสอดคล้องกับบริบทความสามารถของผู้เรียนอย่างแท้จริง
สรุปอัตราการเข้าเรียน
สรุปอัตราการเข้าเรียนของนักศึกษา
28%

ไม่เข้าเรียน
เข้าเรียน

72%

จากสรุปอัตราการเข้าเรียน พบว่ามีผู้เรียนมากกว่าร้อยละ 72 คิดเป็นจานวนกว่า 358 คน ได้ทาการ
เข้าเรียนในระบบออนไลน์ และอีกร้อยละ 28 ที่ไม่ได้เข้าเรียนในระบบ
สรุปอัตราการสอบ Mid-Term Test
สรุปอัตราการสอบกลางภาค Mid-Term Test
24%

0 - 49
76%

50 - 100

๑๖
จากสรุปอัตราการสอบ Mid-Term Test พบว่ามีความสอดคล้องกันกับผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
ที่ มี ผู้ เ รี ย นกว่ า 21% สอบ CEFR ได้ ใ นระดั บ A2 และหลั ง จากการเรี ย นพบว่ า ผู้ เ รี ย นส่ ว นใหญ่ ส อบผ่ า น
Mid-term Test ของระดับ A2 และมีผู้เรียนกลุ่มอื่น ๆ กว่า 3% สอบผ่านเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามผู้เรียนที่มี
ระดับความสามารถภาษาอังกฤษในระดับ A1 ซึ่งกว่าร้อยละ 61 สอบไม่ผ่าน Midterm ระดับ A2 เป็นส่วนมาก
สรุปอัตราการสอบ Final Test
สรุปอัตราการสอบ Final Test
0 - 49
50 - 100

25%
75%

จากสรุ ป อัตราการสอบ Final Test พบว่ามีความสอดคล้ องกัน กับผลสอบวัดระดับภาษาอั ง กฤษ
Placement Test ก่อนเรี ย น มีผู้ เรี ย นกว่า 21% สอบได้ในระดับ A2 และหลั งจากการเรียนพบว่าผู้ เ รี ย น
ทั้งหมด สอบผ่าน Final Test ระดับ A2 และมีผู้เรียนกลุ่มอื่น ๆ กว่า 4% สอบผ่านเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามผู้เรียน
ที่มีระดับความสามารถภาษาอังกฤษในระดับ A1 ซึ่งกว่าร้อยละ 61 สอบไม่ผ่าน Final ระดับ A2 เป็นส่วนมาก
ประธาน เสนอว่า ควรให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยสามารถเข้าใช้โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ
ออนไลน์ English Discoveries เป็นการพัฒนาเพื่อเพิ่มทักษะให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัย
๓.๓ รายงานความก้าวหน้าการเจรจาไกล่เกลี่ยประนีประนอมยอมความระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
มูลนิธิประชานุเคราะห์ ราชบุรี
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ อ รรถพล อุ ส ายพั น ธ์ สื บ เนื่ อ งหน้ า ๑๘ เรื่ อ งการเจรจาไกล่ เ กลี่ ย
ประนีประนอมยอมความระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกับมูลนิธิประชานุเคราะห์ ราชบุรี ว่าเมื่อ
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ประสานกับอัยการ นางสาวดวงเดือน สุทธาชีพ ซึ่งท่านได้นากรอบ
การเจรจาไกล่เกลี่ยประนีประนอมยอมความระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกับมูลนิธิประชานุเคราะห์
ราชบุรี ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยไปแจ้งมูลนิธิประชานุเคราะห์ ราชบุรี และจะมีการนัด
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและมูลนิธิประชานุเคราะห์ ราชบุรี พร้อมทั้งผู้ที่เคารพนับถือในจังหวัดราชบุรี เพื่อร่วม
เจรจาไกล่เกลี่ยประนีประนอมยอมความกรณีดังกล่าวประมาณเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
๓.๔ การนาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสถานการณ์ท่ามกลางความขัดแย้งไปปรับใช้กับ
นักศึกษาและการทางานในมหาวิทยาลัยอย่างไร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า สืบเนื่องหน้า ๑๐ เรื่องมหาวิทยาลัยควรมีการวางแผน
เพื่อรองรับสถานการณ์ท่ามกลางความขัดแย้ง นั้น มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมผู้บริหารเพื่อหามาตรการป้องกัน
ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมื่อวันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๗
ประกอบกับที่ว่าการอาเภอจอมบึงและจังหวัดราชบุรีมีหนังสือมายังมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
เรียบร้อยในพื้นที่ตามสถานการณ์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้กาหนดให้มีมาตรการ ๓ แนวทาง ดังนี้
๑) มหาวิทยาลัยควรแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่มหาวิทยาลัย โดยให้มีหน้าที่ ดังนี้
(๑) กากับติดตาม เฝ้าระวังเหตุการณ์การรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย
(๒) กาหนดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์โดยสอดแทรกในกิจกรรม
รายวิชาพื้นฐานทั่วไป กิจกรรมกีฬา กิจกรรมวันสาคัญต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและกิจกรรมระดับคณะ
(๓) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาคัญทางอินเตอร์เน็ต
(๔) รายงานผลให้คณะกรรมการมหาวิทยาลัยทราบทุก ๒ เดือน
๒) จัดทาระบบฐานข้อมูลสู่การเฝ้าระวัง โดยมหาวิทยาลัยรวบรวมข้อมูลบุคลากรและนักศึกษา
ที่เข้าร่วมเหตุการณ์ พร้อมทั้งคอยตรวจตราความเรียบร้อยบ้านพัก หากมีเหตุการณ์สุ่มเสียงให้รายงานผู้บริหาร
๓) สารวจกล้องวงจรปิด ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
ประธานเสนอว่า ควรให้คณะโดยภาควิชาที่เกี่ยวข้องจัดสัมมนาหรือจัดอภิปรายวิชาการกรณี
ดังกล่าว โดยให้ผู้ที่มีแนวคิดทั้งสองแบบมาพูดคุยกันอย่างมี เหตุผล และเชิญนักศึกษา/ผู้ที่สนใจเข้ารับฟัง
เป็นการหาทางออกและการสร้างวัฒนธรรมที่ดีว่าความเห็นต่างเป็นสินทรัพย์ของสังคม ควรรับฟังโดยไม่มี
การสร้างความเกลียดชัง ซึ่งมหาวิทยาลัยควรเป็นแบบอย่าง สถานการณ์ช่วงนี้ไม่ค่อยดีด้านจิตวิทยาสังคม หากมี
การสร้างความเกลียดชังมาก มองความเห็นต่างเป็นเรื่องเลวร้าย เป็นเรื่องชั่วจะนาไปสู่ความรุนแรง ควรมีการป้องกัน
โดยต้องช่วยกันทาให้เห็นว่า ความเห็นต่างเป็นเรื่องที่ต้องฟังกัน ไม่สร้างความเกลียดชัง
ดร.คมศร วงษ์รักษา เสนอว่า มหาวิทยาลัยควรหาวิธีสาหรับการรับข้อมูลข่าวสารของนักศึกษา
บุคลากร และอาจารย์มหาวิทยาลัยให้รู้จักวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่มาจากแหล่งต่าง ๆ
๓.๕ ยุทธศาสตร์จะช่วยเรื่องของการพัฒนาท้องถิ่นจากเงินกู้ของรัฐบาล
ผู้ช่วยศาสตจารย์รพีพรรณ กองตูม สืบเนื่องหน้า ๑๗ เรื่องยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึงในการพัฒนาท้องถิ่น ว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้รับงบประมาณสาหรับ
ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่น โดยแบ่งเป็นสองส่วน ดังนี้
๑) สาหรับดาเนินโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์ มี ๕ ประเด็น ดังนี้
(๑) การพัฒนาท้องถิ่น
(๒) การผลิตและพัฒนาครู
(๓) ยกระดับคุณภาพการศึกษา
(๔) พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
(๕) งานวิจัยและนวัตกรรม
๒) สาหรับโครงการ ๑ ตาบล ๑ มหาวิทยาลัย มี ๔ กิจกรรม ดังนี้
(๑) พัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ)
(๒) สร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว)

๑๘
(๓) นาองค์ความรู้ไปช่วยเหลือบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ)
(๔) ยกระดับคุณภาพการศึกษา
(๕) พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
(๖) งานวิจัยและนวัตกรรม
สาหรับผลผลิตของโครงการ ๑ ตาบล ๑ มหาวิทยาลัย คือ Community Big Beta เป็นฐานข้อมูล
ของแต่ละชุมชน การเพิ่มทุน มนุ ษย์ ซึ่ง ภายใต้โครงการ ๑ ตาบล ๑ มหาวิทยาลัย มีการจ้างงานบัณ ฑิต
ประชาชนในพื้นที่ และนักศึกษา ซึ่งโครงการมีข้อกาหนดว่าต้องมีการพัฒนาทักษะให้กับผู้ว่าจ้างงานโดย
มหาวิทยาลัยดูแล ๓๕ ตาบล ตาบลละ ๒๐ อัตรา รวมเป็น ๗๐๐ อัตรา การขับเคลื่อนทั้ง ๔ กิจกรรมจะทา
ให้เกิดนวัตกรรม อาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ หรือ กระบวนการบริหารจัดการที่ดีในชุมชน เป้าหมายหลักของ
โครงการนี้ การแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่
กรอบแผนงานการบูรณาการทั้งสองโครงการเข้าด้วยกัน โดยมีกลไกที่จะช่วยขับเคลื่อน คือ อาจารย์
บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย และผู้นาชุมชน ซึ่งบูรณากับการเรียนการสอน งานวิจัย และบริการวิชาการ การให้
ภาระงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การขอกาหนดตาแหน่งวิชาการ และการขอกาหนดตาแหน่งที่สู งขึ้น
ผลผลิตที่จะเกิดในระยะสั้นเป็นผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ส่วนผลลัพธ์ในระยะ
ยาวที่จะเกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัย คือ บัณฑิตที่มีทักษะเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะทักษะในทศวรรษที่ ๒๑ ซึ่งเป็น
โครงการที่นักศึกษาเข้าร่วม อาจจะทาให้เกิดหลักสูตรใหม่ ๆ งานวิจัยใหม่ ๆ เป็นการวิจัยพัฒนาเชิงพื้นที่ ผลลัพธ์
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจะเป็นตัวชี้สมรรถะการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกชุด)
ดร.คมศร วงษ์รักษา เสนอว่า ผลลัพธ์ของโครงการ ๑ ตาบล ๑ มหาวิทยาลัย ควรมีเรื่องของ
รายได้ต่อหัวที่เพิ่มขึ้น และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน
ประธาน เสนอว่า โครงการ ๑ ตาบล ๑ มหาวิทยาลัยควรมีการวางแผนเป้าหมายจะดาเนินการ
ให้เกิดอะไรให้มีความชัดเจน เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น สินค้า OTOP ยกระดับขึ้น ไม่ควรต้องรอให้
ครบกาหนดระยะเวลาก่อนถึงจะเกิดผลลัพธ์
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วง
๔.๑ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วงจากสภาวิชาการ
๔.๑.๑ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาประจาภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.เชิดชัย ธุร ะแพง ชี้แ จงรายละเอียดว่า ในภาคเรียนที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีนักศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จานวน ๑ คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
จานวน ๑ คน และระดับปริญญาตรี จานวน ๑๐ คน ซึ่งคณะกรรมการ ประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้
ตรวจสอบแล้ ว ว่ า เป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ว น และผ่ านความเห็ นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่
๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

๑๙
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอมหาวิทยาลัยควรมีการทบทวนปรับปรุงข้อบั ง คับ
มหาวิทยาลัยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จานวน
๑ คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จานวน ๑ คน และระดับปริญญาตรี จานวน ๑๐ คน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๖
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
๔.๑.๒ พิจารณาการปรับปรุงรายละเอียดใน มคอ.๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ด้วยหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑) ขอปรับปรุงรายละเอียดใน
มคอ.๒ เป็นการปรับปรุงเล็กน้อย หน้าที่ ๒๘ ในหมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษาการดาเนินการและโครงสร้าง
ของหลักสูตร ข้อที่ ๕ ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาดุษฎีนิพนธ์ โดยขอตัด “ข้อ ๓ สอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ”
ออก เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ได้ก่อน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อการสาเร็จการศึกษา
การสอบยังเป็นส่วนหนึ่งอยู่ในข้อ ๓ หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมิน ผลการศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติ ที่ ป ระชุ ม อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) และ (๗) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดใน มคอ.๒ หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๔.๑.๓ พิ จารณาการปิ ดหลั กสู ตรครุ ศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาวิ จั ยและประเมิ น ผล
การศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.สมภั ส สร บั ว รอด ชี้ แ จงรายละเอี ย ดว่ า ด้ ว ยหลั ก สู ต ร
ครุ ศาสตรมหาบั ณฑิต สาขาวิช าวิจั ย และประเมิ นผลการศึกษา (หลั กสู ตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) ขอปิด
หลักสูตรดังกล่าว เนื่องจากไม่ได้ปรับปรุงหลักสูตรตามระยะเวลาที่กาหนดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งจานวนและ
คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ สาหรับนักศึกษาที่ยังไม่สาเร็จการศึกษาทางสาขาวิชาจะดาเนินการจัดทาแนว
ทางการติดตามนักศึกษาจนกว่านักศึกษาจะสาเร็จการศึกษา ซึ่งการปิดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิจัยและประเมินผลการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการ

๒๐
ประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ ข้อคิดเห็ นและเสนอแนะว่า มหาวิทยาลั ยควรจัดทา
หลั ก สู ต รใหม่ ๆ ให้ ต รงตามความต้ อ งการ และให้ วิ ธี ก ารประเมิ น ผลเป็ น แบบ Competency Based
Curriculum โดยใช้ความเชี่ยวชาญของความเป็นครุศาสตร์ในการพัฒนาการเรียนการสอน
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) และ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการปิดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและ
ประเมินผลการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากอธิการบดี
๕.๑.๑ พิจารณาการขอใช้งบประมาณโครงการจัดการศึกษาการจัดการธุรกิจค้าปลีกภายใต้
โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
และบริษัทในกลุ่ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติรัตน์ เจริญสุข ชี้แจงรายละเอียดว่า ด้วยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรสาขาวิชาการตลาด ต้องการปรับปรุงห้องปฏิบัติการการจัดการธุรกิ จการค้าสมัยใหม่ จานวน ๒ ห้อง
เนื่องจากสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม จะส่งผลต่อผู้เรียนทั้งทางบวกและทางลบ และ
มีผลกระทบต่อประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลการเรียนรู้ของผู้ เรียน การมีสิ่งอานวยความสะดวกที่มีคุ ณภาพ
เหมาะสมและสนับสนุนการเรียนรู้ มีบรรยากาศในการเรียนที่ดี จะส่งผลทางบวกต่อผู้เรียน ทาให้ผู้เรียน เรียนรู้
อย่างมีความสุข มีความตั้งใจและกระตือรือร้นในการเรียน และต้องการปรับปรุงห้องเพื่อใช้เป็นพื้นที่ปฏิบัติการให้
คาปรึกษากับนักศึกษา โดยการให้คาปรึกษาแนะนานักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนและการใช้ชี วิตเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน เป็นกระบวนการดูแลให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาผู้ที่ประสบความยุ่งยากใจ
หรือมีความทุกข์ และต้องการความช่วยเหลือ และหาทางออกเพื่อลดหรือขจัดความทุกข์ ซึ่งปัจจุบันมีนักศึกษาใน
โครงการฯ จานวน ๖๙ คน และทางสาขาวิชาไม่มีสถานที่รองรับสาหรับการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา การแนะนา
ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์นิเทศ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาการขอใช้งบประมาณโครงการ
พิเศษ การจัดการธุรกิจค้าปลีกภายใต้โครงการ ความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกับบริษัท
ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ดังนี้
๑) การปรับปรุงห้องปฏิบัติการการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จานวน ๒ ห้อง จานวน
๖๓๐,๔๑๒ บาท
๒) การปรับปรุงห้องเพื่อใช้เป็นพื้นที่ปฏิบัติการให้คาปรึกษากับนักศึกษา จานวน ๘๐,๙๐๐ บาท
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

๒๑
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๑๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการจัดการศึกษา
โครงการพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๙ สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติการขอใช้งบประมาณโครงการจัดการศึกษา การจัดการ
ธุรกิจค้าปลีกภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กับ บริษัท ซีพี ออลล์
จากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม ดังนี้
๑) การปรั บปรุ งห้ องปฏิ บัติ การการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จานวน ๒ ห้ อง จานวน
๖๓๐,๔๑๒ บาท
๒) การปรับปรุงห้องเพื่อใช้เป็นพื้นที่ปฏิบัติการให้คาปรึกษากับนักศึกษา จานวน ๘๐,๙๐๐ บาท
๕.๑.๒ พิจารณารายงานการประเมินตนเองและรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า ชี้แจงรายละเอียด ด้วยกฎกระทรวงศึกษาธิการได้
ออกกฎกระทรวง เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กาหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาแต่ละระดับ และประเภทการศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษานาไปพัฒ นาให้
สอดคล้องกับบริบท อัตลักษณ์ และจุดเน้นของสถานศึกษา มหาวิทยาลัยจัดทารายงานการประเมินตนเอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยได้รับการตรวจประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณารายงานการประเมินตนเองและรายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมแยกเล่ม และสื่องานนาเสนอ Power point)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อคิดเห็นและเสนอแนะ ดังนี้
๑) มหาวิทยาลั ย ควรนาข้อ ๓ ตัว บ่งชี้ที่ ๒.๒ ผลผลิ ต ผลลั พธ์ และผลกระทบของ
การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาพื้นที่ และข้อ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ผลผลิต
ผลลัพธ์ และผลกระทบของการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้ดีขึ้น
๒) มหาวิทยาลัยควรมีการสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนให้อาจารย์ทาผลงานวิจัยในชั้นเรียน
เพิ่มขึ้น ซึ่งคณะมีส่วนสาคัญในเรื่องดังกล่าว โดยแต่ละคณะควรกาหนดเป้าหมายการทาผลงานวิจัยในชั้นเรียน
ของอาจารย์ และทาความเข้าใจกับอาจารย์ในเรื่องของตัวชี้วัดเชิงปริมาณให้มีความชัดเจน
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ เห็นชอบรายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๒๒
๕.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
๕.๒.๑ พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
นายเสฏฐนันท์ อังกูรภาสวิชญ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ชี้ แ จงรายละเอี ย ดว่ า ตามความในข้ อ ๑๑ แห่ ง ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง ว่ า ด้ ว ย
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. ๒๕๖๓ ก าหนดให้ “คณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การ
มหาวิทยาลัยอาจเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งที่ปรึกษาได้ไม่เกินห้าคน” นั้น จากการประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ดังนี้
๑) นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์
กรรมการที่ปรึกษา
๒) พลตรีไพรัช โอฬารไพบูลย์
กรรมการที่ปรึกษา
๓) นายขจร สุทธิ์วนิช
กรรมการที่ปรึกษา
๔) นายเรืองชัย เนตรปฐมพร
กรรมการที่ปรึกษา
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ดังนี้
๑) นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์
๒) พลตรีไพรัช โอฬารไพบูลย์
๓) นายขจร
สุทธิ์วนิช
๔) นายเรืองชัย เนตรปฐมพร

กรรมการที่ปรึกษา
กรรมการที่ปรึกษา
กรรมการที่ปรึกษา
กรรมการที่ปรึกษา

๕.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
๕.๓.๑ พิจารณาเลือกผู้สมควรดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ได้ขอออกจากห้องประชุมเนื่องจากเป็นหนึ่งผู้ได้รับ
เสนอชื่อสมควรดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุ ว รรณ อุ ป นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ท าหน้ า ที่
ประธานที่ประชุมแทน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ได้เสนอให้เป็นการประชุมลับ เนื่องจากมีการนาเสนอ
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ประชุมเห็นด้วยกับการประชุมลับ และให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกนอก
ห้องประชุมโดยอนุญาตให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ กองตูม เลขานุการสภามหาวิทยาลัย และนายพูนชัย
คทาวัชรกุล เลขานุการคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยอยู่ในที่ประชุมได้

๒๓
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ ประธานคณะกรรมการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลั ย กล่ าวว่า นายแพทย์ ย งยุ ทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ นายกสภามหาวิทยาลัยได้ครบวาระการดารง
ตาแหน่ งนายกสภามหาวิท ยาลั ย และสภามหาวิทยาลั ยได้มีคาสั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัยบัดนี้คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดาเนินการสรรหาเสร็จเรียบร้อยแล้วขอให้นายพูนชัย คทาวัชรกุล
เลขานุการคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด
นายพูนชัย คทาวัชรกุล ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีคาสั่งที่ ๓๕/๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นั้น บัดนี้ คณะกรรมการสรรหานายก
สภามหาวิทยาลั ยได้ดาเนินการสรรหาผู้สมควรดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว จานวน ๔ คน โดยเรียงลาดับตามตัวอักษร จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้
๑) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์
๒) นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์
๓) รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธ ไกยวรรณ์
๔) ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) ดร.อนันต์ รัศมี
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
ก่อนที่จ ะพิจ ารณาเลื อกผู้ส มควรดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลั ย ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ประชุมได้ร่วมกันหารือว่า ผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย
มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้เสนอชื่อให้ได้รับการพิจารณาและเป็นผู้เลือกนายกสภามหาวิทยาลัยในฐานะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยด้วย ในประเด็นดังกล่าว อาจเป็นกรณีมีเหตุอื่นเกี่ยวกับกรรมการในคณะกรรมการ
ที่มีอานาจพิจารณาทางปกครองซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทาให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลางหรือไม่
จะเป็นการซ้าซ้อนหรือไม่ ตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม จึงขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
โดยประธานในที่ประชุมจึงขอมติจากสภามหาวิทยาลัยโดยการลงมติเปิดเผยจากทางเลือก
ดาเนินการ ๒ ทาง ได้แก่
๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้เสนอชื่อ ผู้สมควรดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย
มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกนายกสภามหาวิทยาลัย
๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้เสนอชื่อ ผู้สมควรดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย
ไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกนายกสภามหาวิทยาลัย
จากการพิ จ ารณาในประเด็ น ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย เห็ นชอบ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้เสนอชื่ อผู้สมควรดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือก
นายกสภามหาวิทยาลัยได้

๒๔
ประธานในที่ประชุมหารือประเด็นวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกนายกสภามหาวิทยาลัย
อย่ างไร ที่ป ระชุมเห็ น ชอบให้ ใช้วิธีการเลื อกนายกสภามหาวิ ทยาลั ยโดยการลงมติลั บ ซึ่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเห็นด้วยโดยเลือกจากบัญชี รายชื่อ ๔ รายชื่อ ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยเลือกเพียง
๑ รายชื่อ หากมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันตามข้อบังคับให้ประธานเป็นผู้ชี้ขาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ร่วม
ลงคะแนนเสียงเลือกนายกสภามหาวิทยาลัยมีจานวน ๑๖ คน และประธานได้มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม อาจารย์ ดร.ภูมินทร์ สุมาลัย และนายพูนชัย คทาวัชรกุล เป็นผู้นับคะแนนผลการลงคะแนน
ผู้ได้คะแนนสูงสุด ได้แก่ นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๘) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติ เลือก นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์
เป็ นผู้ สมควรด ารงต าแหน่ งนายกสภามหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏหมู่ บ้ านจอมบึ ง โดยมอบฝ่ า ยเลขานุ ก ารสภา
มหาวิทยาลัยดาเนินการเพื่อเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๖.๑ รายงานผลการด าเนิ น งานโครงการจั ดการศึ กษาพิ เ ศษภายใต้ ค วามร่ ว มมื อระหว่ า ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกับบริษัทซีพีออลล์ จากัด (มหาชน) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรียา โชติกลาง ชี้แจงรายละเอียดว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตและพัฒ นา
บุคลากรร่วมกันตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นมา ตามข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ว่าด้ว ย การจัดการศึกษาโครงการพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ กาหนด “ให้คณะที่ได้รับอนุมัติการจัด
การศึกษาพิเศษเสนอมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการจัดการศึกษาโครงการพิเศษแต่ละ
หลักสูตร ตามความเหมาะสม โดยให้มีอานาจหน้าที่ในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยการควบคุมการบริหารงบประมาณของโครงการ และการจัดทารายงานการดาเนินงานเสนอต่อ
คณะกรรมการอานวยการ มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย
ให้รายงานผลการดาเนินการภายในหกสิบวัน นับจากสิ้นปีการศึกษา” จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ ว่าโครงการจัดการศึกษาพิเศษภายใต้ความ
ร่ วมมือระหว่างมหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ หมู่ บ้ านจอมบึ งกั บบริ ษัท ซี พีอ อลล์ จากัด (มหาชน) เป็นโครงการที่ ดี
มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายจัดการศึกษาลักษณะนี้ร่วมกับธุรกิจอื่นเพิ่มขึ้น โดยมหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตให้ตรง
ตามความต้องการของธุรกิจ โดยให้ธุรกิจเข้ามามีบทบาทร่วมทาหลักสูตร เป็นการพัฒนาร่วมกับภาคเอกชน และ
ตอบสนองภาครัฐ หรืออาจทาแบบทวิภาคี

๒๕
๖.๒ รายงานทางการเงิน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๓๐
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีวงเงินเพื่อการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตาม
แผนปฏิบัติการ สามส่วน คือ ส่วนแรก มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณแผ่นดินจานวน ๓๑๗,๕๑๔,๘๗๙.๔๒ บาท
(งบประมาณประจ าปี ๓๒๗,๐๓๗,๔๐๐.๐๐ บาท และได้รับงบประมาณเพิ่มเติม ๑,๘๔๐,๖๗๙.๔๒ บาท เป็น
งบบุ คลากร รายการเงิ นเลื่ อนเงินเดื อนและเงินปรั บวุ ฒิ ข้ าราชการ(เพิ่ มเติ ม)) และส านักงบประมาณปรั บลด
งบประมาณ จานวน ๑๑,๓๖๓,๒๐๐.๐๐ บาท (งบประมาณตาม พรบ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓ จานวน
๑๑,๓๔๓,๐๐๐.๐๐ บาท และรายจ่ายบุคลากรเหลือจ่ายภายใต้แผนบุคลากรภาครัฐ จานวน ๒๐,๒๐๐.๐๐ บาท)
ส่วนที่สอง เงินนอกงบประมาณหรือเงินรายได้ (ปกติ) จานวน ๗๑,๘๘๐,๑๐๐.๐๐ บาท และส่วนที่สาม เงินนอก
งบประมาณหรื อเงินรายได้(พิ เศษ) จานวน ๗๙,๒๓๗,๕๒๐.๐๐ บาท ส่วนที่สองและส่ วน ที่สาม คานวณจาก
ร้ อยละ ๘๐ ของเงิ น ประมาณการรายรั บ รวมสามส่ วน มหาวิ ทยาลั ยมี วงเงิ นงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓จานวน ๔๑๘,๖๓๒,๔๙๙.๔๒ บาท โดยได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริ หาร
มหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ (รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม)
ที่ประชุมรับทราบ
๖.๓ รายงานสถานะเงินสะสม (เงินคงคลัง) ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่มหาวิทยาลัย
ได้ดาเนินการจัดทารายงานสถานะเงินสมสม (เงินคงคลัง) ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยผ่านการตรวจสอบ
จากหน่วยตรวจสอบภายในเรียบร้อยแล้ว จึง เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ รายงานสถานะเงินสะสม
(เงินคงคลัง) ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เลิกประชุมเวลา ๑๘.๑๐ น.
นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
นายวุฒิกร ไชยพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ กองตูม

ผู้จดบันทึก
ผู้พิมพ์
ผู้ตรวจรายงาน
ผู้ตรวจทาน

