รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 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
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.

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

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์
๒. นายไพโรจน์ บุญฤทธิ์

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

นิติกร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

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

๒
๑) นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มอบเกียรติบัตร
แสดงความยินดีกับนักเรียนและคณะครูโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ได้สร้างชื่อเสียง
ให้กับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ดังนี้
(๑) เมื่อวันที่ ๗ - ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ นางสาวสุพิชชา แสงอรุณ และนายธนาทร บันลือเดช
นัก เรีย นชั้น มัธ ยมศึก ษาปีที่ ๖ ได้รับ รางวัล เหรีย ญทองแดง ในการคัด เลือ กผลงานเข้า ร่ว มการนาเสนอ
ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสาหรับนักเรียน ครั้งที่ ๒ จัดโดยสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และ ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(๒) นายกฤษฏ์ นาคใหญ่ นายกิติธัช บุญถาวร และนายเตชินท์ วิจิตรร์ปัญญารั กษ์ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ผ่านเข้ารอบ Final จานวน ๕ ทีมสุดท้าย ในการประกวดการแข่งขันประกวดไอเดียออกแบบ
ภารกิจสาหรับดาวเทียมขนาดเล็กเพื่อสารวจอวกาศอย่างสร้างสรรค์
(๓) นายปวริศ พงษ์เทศ และนายรัตนกร ชุ่มภักดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ผ่านการคัดเลือก
เข้าร่วมการประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สาหรับเยาวชน) ครั้งที่ ๗ ในรูปแบบของออนไลน์
๒) นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มอบเกียรติบัตร
และช่ อ ดอกไม้ แ สดงความยิ น ดี กั บ ที ม U2T มหาวิ ท ยาลั ย สู่ ต าบลที่ เ ข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น แฮกกะธอน U2T
Hackathon ๒๐๒๑ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการพัฒนาทักษะแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และแบ่งการแข่งขันเป็นภูมิภาค
เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขันระดับประเทศ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงส่งทีม U2T มหาวิทยาลัย
สู่ตาบลเข้าร่วมการแข่งขัน จานวน ๙ ทีม ระดับอุดมศึกษาเครือข่ายภาคกลางและผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ ๔๐ ทีม
จากจานวนทีมที่เข้าแข่งขันทั้งหมด ๑๑๑ ทีม จานวน ๔ ทีม ได้แก่
(๑) ทีม U2T นครชุมน์ “การพัฒนารูปแบบธุรกิจท่องเที่ยวท้องถิ่นบนฐานวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสาย
มอญนครชุมน์” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัจจา ไกรศรรัตน์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ
(๒) ทีม U2T ตาบลคุ้งพยอม “การพัฒนารูปแบบธุรกิจเพื่อพึ่งพาตนเองของเกษตรกรชาวสวนละมุด
ด้ว ยนวัตกรรมการเพิ่มมูล ค่าและการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology transfer) สู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัจจา ไกรศรรัตน์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ
(๓) ทีม U2T ตาบลบ้านคา “การบริหารจัดการน้าสาหรับอาชีพการเกษตรเพื่อลดความเลื่อมล้าใน
การเข้าถึงทรัพยากรของตาบลบ้านคา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรลักษณ์ กรรณวัฒน์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ
(๔) ทีม U2T ตาบลบ้านบึง “เครื่องพ่นแก้จน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ กองตูม เป็นที่ปรึกษา
โครงการ
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ กองตูม รายงานว่า ด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่ง
บริหาร พ.ศ.๒๕๖๑ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏ หมู่บ้ านจอมบึ ง (แทนตาแหน่ งที่ครบวาระ พ.ศ.๒๕๖๑) ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑
ได้ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระแล้วเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ นั้น
การดาเนินการให้ได้องค์ประกอบ ตามความในมาตรา ๑๖ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ.๒๕๔๗ โดยอาศัยอานาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยคุณสมบัติหลักเกณฑ์ และ
วิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕ อธิการบดีจึงเรียกผู้ดารงตาแหน่ง
บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อันประกอบด้วยรองอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการ
สถาบัน มาประชุมโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อดาเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร
ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี โดยที่ประชุมมีมติเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร ดังนี้

๓

๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์
จากผู้ดารงตาแหน่งรองอธิการบดี
๒) อาจารย์ ดร.เกรียงวุธ นีละคุปต์
จากผูด้ ารงตาแหน่งคณบดี
๓) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชศักดิ์ สุวรรณนัจศิริ จากผูด้ ารงตาแหน่งผู้อานวยการสานัก
ผู้อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการศูนย์
และหั ว หน้าส่ ว นราชการหรื อหน่ว ยงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า จากผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารทั้งหมด
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากประธาน
๑) ขณะนี้สถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ระลอก ๔ และมีโควิดสายพันธุ์
เดลต้า ทาให้อัตราการติดเชื้อมีจานวนเพิ่มขึ้นสูงผิดปกติ และสถานการณ์ของประเทศไทยถือว่าอยู่ในขั้นวิกฤต
มากทีเดียว และจะแพร่มาสู่พื้นที่ต่างๆ อย่างรวดเร็วรวมถึงจังหวัดราชบุรี ดังนั้นสถานการณ์แบบนี้มาตรการ
ที่ปกป้ององค์กรจึงมีความสาคัญมากในการทาให้ ผ่านวิกฤตไปได้ด้วยดี เช่น ๑) การจัดประชุมที่มีความปลอดภัย
มีความเสี่ยงต่า ให้ใช้มาตรการระดับที่ ๑ คือ การสวมหน้ากากอนามัยตลอดการประชุม เว้นระยะห่าง ๒) เมื่อมีบุคคล
ที่มีความเสี่ยง ให้เป็นการจัดประชุมออนไลน์สาหรับบุคคลนั้น ๓) หากบุคคลที่มีความเสี่ยงและจาเป็นต้องเข้า
ประชุม ให้ มีการ Swab ซึ่งขณะนี้ มี Antigen Rapid Test Kit ซึ่งหากผลการตรวจเป็น Positive ให้ ไปยืนยัน
การตรวจแบบมาตรฐาน หากใคร Negative ให้ปฏิบัติตนในฐานะกลุ่มเสี่ยง โดยให้เป็นมาตรการทุกการประชุม
ดังนั้นมหาวิทยาลัยโดยอธิการบดีต้องมีนโยบายที่ชัดเจน โดยเฉพาะบุคคลที่เดินทางมาจาก
กรุงเทพมหานคร หากเป็นไปได้ให้เป็นการประชุมแบบออนไลน์ ซึ่งจะทาให้การจัดประชุมยังคงเป็นไปได้โดยใช้
มาตรการนิวนอร์มอล ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่องค์กรต้องมีหลักปฏิบัติ ไม่แตกตื่นจนเกินไป และมีความสามารถ
ในการป้องกันตนเอง
เนื่องจากองค์กรต่าง ๆ เริ่มมีความตระหนักจากเชื้อโควิดสายพันธุ์เดลต้า ที่แพร่กระจายเชื้อ
อย่างรวดเร็ว จึงควรมีวิธีการดูแลองค์กรให้ดี สถานการณ์ที่รุนแรงอันดับที่ ๑ คือ โรงพยาบาล อยู่ในภาวะ
เกิน ภาระที่ส ามารถรับ ผิดชอบได้ จึงมีโ มเดล ecosystem หัว ใจสาคัญแบ่งเป็น ๔ ระดับ คือ ระดับบุคคล
ระดับหอผู้ป่วย (เพื่อนร่วมงาน) ระดับโรงพยาบาล (องค์กร) และ ระดับชุมชน ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถนาโมเดลนี้
ไปปรับประยุกต์ใช้ให้เป็นโมเดล ecosystem ของมหาวิทยาลัยได้

๔

นวัตกรรมของทางกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากมีแต่ข่าวร้าย ควรมีการเสริมเรื่องบวกบ้าง
จึงมีการนาทฤษฎี Storytelling มาประยุกต์ใช้ คือ เรื่องเล่าเร้าพลัง เป็นการบอกเล่าเรื่องราวดีๆ เพื่อจุดประกาย
สร้างแรงบัน ดาลใจ ให้ห ลักคิดหรือแนวทางในการแก้ปัญหา หากองค์กรส่งเสริมให้มีการทาเรื่องเล่าเร้าพลัง
เป็นเรื่องที่เค้าได้ผ่านวิกฤต หรือจัดการกับวิกฤติในช่วงนี้ได้อย่างไร อาจจะช่วยบุคลากรในหน่วยงานมีสปิริตที่ดีขึ้น

๕

เรื่องเล่าเร้าพลังมีกระบวนการดังนี้ ๑) ทบทวนเรื่องราวที่ประทับใจหรือความภาคภูมิใจ
ในการทางานภายใต้สถานการณ์วิกฤติโควิด ๒) บอกเล่าเรื่องราวนั้น โดยบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่แสดงถึง
ความคิด ความรู้สึก การกระทา คาพูด บทสนทนาของท่านและผู้ที่เกี่ยวข้องกับสถาณการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึง
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นและสิ่งดี ๆ ที่ตามมาทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวท่านเองหรือเพื่อร่วมงาน ครอบครัว และข้อคิด
สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทางานภายใต้สถานการณ์วิกฤติ ๓) ร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆ

การทบทวนเชิงบวกหลังทากิจกรรม เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนอกเหนื อจากเรื่องเล่าเร้าพลัง
เวลาที่หน่วยงานที่ต้องเจอกันทุกวัน ก็ให้มีส่งต่องาน ส่งต่อสุข ด้วย Positive After Action Review ส่งต่อพลัง
บวกในการปฏิบัติงาน

๖

โดยมีเทคนิคส่งต่อความประทับใจในการทางานวันนั้นมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน และนาประเด็น
ที่ส นทนา สิ่ งที่ป ระทับ ใจได้เรี ย นรู้ และน าไปใช้ได้ หั ว ใจหลั กๆ ของการสนทนา ใครมีประเด็นอะไรก็ น ามา
แลกเปลี่ยนกันก่อนกลับบ้าน ซึ่งสามารถนามาประยุกต์ใช้ได้ในมหาวิทยาลัย โดยก่อนกลับบ้านมาเล่าความประทับใจ
ในการทางานวันนั้น ใช้เวลาระยะสั้นๆ อาจจะช่วยเพิ่ม สปิริตของคนในองค์กรได้ ทาให้เป็นวิถีประจาขององค์กร
ในช่วงวิกฤติ และสามารถทาระบบนี้ผ่านออนไลน์ด้วยก็ได้ คนที่มาทางานไม่ได้ก็สามารถได้ยินการทา Positive
After Action Review ผ่านออนไลน์ได้

๗
ระบบอาสาสมัคร สู้ภัยโควิด ๑๙ เป็นเรื่องของแนวคิดที่ว่าในสถานการณ์วิกฤติจะมีคนที่ รับ
ผลกระทบทางลบ แต่เราสามารถทาให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบทางลบมาเป็นผู้ร่วมกอบกู้วิกฤติได้ คือการทาระบบ
อาสาสมัคร เพื่อความปลอดภัยของอาสาสมัครก็ให้เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง หรือผู้ป่วยที่หายแล้วก็มีภูมิคุ้มกัน
และบูสเตอร์ด้วยวัคซีน ไม่มีประวัติติดเชื้อ เพื่อให้เค้าทาหน้าที่ได้อย่างเต็มที่

หน้าที่ของอาสาสมัคร และมีการฝึกอบรมดังนี้

๘
ภายใต้สถานการณ์ที่ทาร้ายความรู้สึกของเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่องค์กรต่าง ๆ
จากสถานการณ์วิกฤติจะทาอย่างไรที่จะสามารถ Race Spirit ของคนในองค์กรให้ดีขึ้นได้ สรุปคือ การใช้เรื่องเล่า
เร้าพลัง และใช้ Positive After Action Review มาเป็นเครื่องมือส่งเสริมให้บุคลากรได้มีความมุ่งมั่นตั้งใจทางาน
ต่อไปโดยไม่ต้องหวั่นกลัวกับสถานการณ์ และใช้ Ecosystem เข้าไปมองว่าการดูแลต้องครบทั้ง ๔ ระดับ และการดูแล
ชุมชนหลั กสาคัญคือการสร้างระบบอาสาสมัครเพื่อให้ คนในชุมชนที่เริ่มมีการระบาดในชุมชนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
ทุกชุมชนต้องมีการดูแลกันและกันให้ดี ถ้าองค์กรสามารถช่วยชุมชนใน การดูแลด้วยจะเป็นส่วนสาคัญในการ
Race Spirit คนของเราในช่วงที่จะรุนแรงต่อไปอีกหลายเดือน ความน่ากลัวของสายพันธุ์เดลต้าคือปอดไม่ทางาน
ดังนั้น ต้องดูแลกันและกันให้ดี คิดว่าเราจะต้องอยู่กับมันให้ได้ ในชุมชนก็ต้องมีการจัดตั้ง Community Isolation
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ แสดงความคิดเห็นว่าเราควรจะต้องเตรียมวางแผน
จัดให้มี Home Isolation Center ของมหาวิทยาลัยเป็นการช่วยเหลือตนเองและเตรียมความพร้อมไว้ก่อน
ประธาน สอบถามว่าในเทศบาลจอมบึงมีแผนจัดตั้ง Community Isolation ที่ไหนหรือไม่ หรือ
ต้องการความช่วยเหลืออะไรจากมหาวิทยาลัยหรือไม่
อธิการบดีชี้แจงว่าได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณิภารัตน์ บุญกุล รองอธิการบดี ประสาน
ไปยังเทศบาลในประเด็นนี้ หากทางเทศบาลจอมบึงมีแผนอย่างไรและจะให้มหาวิทยาลัยช่วยด้านใดบ้าง ก็จะมี
การประสานต่อไป ซึ่งขณะนี้ก็มีการดูแลภายในมหาวิทยาลัยให้มีความเรียบร้อย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า แสดงความคิดเห็ นว่าศูนย์ การเรียนรู้ ในเมืองได้ มี การ
ประชุมกับทีมแพทย์แผนไทย สาธารณสุข มวยไทย และครูโรงเรียนสาธิตฯ ที่จะออกแบบจัดตั้งเป็นศูนย์โควิด ๑๙
เมืองราชบุรี และประสานกับทีมงานที่จะผลิตแคบซูลฟ้าทะลายโจร ซึ่งขณะนี้ได้ประมาณ ๑๐๐ กิโลกรัม โดยได้
แรงงานมาจาก U2T มาร่วมกันช่วยผลิต เป้าหมายคือแจกจ่ายประชาชน เนื่องจากขณะนี้ฟ้าทะลายโจรเป็นพืช
ที่หายาก ได้มีการประสานเพื่อปลูกและนามาสู่การแปรรูปในการดูแลบุคลากรในพื้นที่เมืองราชบุรีและใกล้เคียง
ส่วนของ Community Isolation ของจอมบึงจะอยู่บริเวณปากบึงซึ่งขณะนี้เป็นพื้นที่ที่ทางอาเภอจอมบึงดู แลอยู่
ในส่วนการทา Home Isolation ร่วมกับอาเภอเมืองนั้นต้องมีการนาเรื่องหารือกับทีมบริหารก่อนว่าจะขับเคลื่อน
ส่วนนี้ได้อย่างไร
ดร.กาพล วัน ทา แสดงความคิดเห็ นว่ามหาวิทยาลั ยอาจจะมีกลุ่ มไลน์เพื่อให้ ข้อมูล การดู แ ล
ที่ถูกต้องกับประชาคมมหาวิทยาลัย ในเรื่องการใช้สมุนไพรที่เรามี การใช้ยาแพทย์แผนไทย การป้องกันการติดเชื้อ
แต่ติดแล้วปลอดภัยทาอย่างไร
ประธาน แสดงความคิดเห็นว่าขณะนี้ต้องพยายามให้หน่วยย่อยแต่ละหน่วยงานเป็นหน่วยปิด
ที่เรียกว่า บับเบิ้ล (Bubble) เพราะการติดเชื้อที่ผ่านมาเกิดจากแต่ละหน่วยไปมาหาสู่กันมากเกินไป เช่น การไปมา
หาสู่ทางสังคม การกินข้าวร่วมกัน เป็นการติดเชื้อมากที่สุด ดังนั้นจึงต้องลดการไปมาหาสู่ให้น้อยที่สุด แต่ละหน่วย
ก็ต้องมีมาตรการนิวนอร์มอลเต็มที่ ยกเลิกการทานอาหารร่วมกัน เมื่อเราเป็นบับเบิ้ลแล้วเมื่อไรที่มีปัญหาติดเชื้อ
เกิดขึ้นจะกระทบแค่บับเบิ้ลเดียว ดังนั้ นมาตรการที่ ๑) คือการให้หน่วยงานย่อยเป็น Close System ของตนเอง
และมีนิวนอร์มอล เมื่อมีการระบาดในที่ทางานก็จะได้ไม่กระทบทั้งมหาวิทยาลัย ๒) ถ้าเมื่อไร ที่มีผู้สงสัยว่าติดเชื้อ
หรือติดเชื้อต้องดูแลอย่างใกล้ชิด เน้นการดูแล Home Isolation กับ Community Isolation ส่วนเรื่องการส่งเสริม
การปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจรนั้น ต้องใช้ระยะเวลา ๔ เดือน ถึงจะเก็บเกี่ยวได้ ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นอาจจะมีปัญหา
การล้นได้ จึงควรนาสมุนไพรที่มีอยู่มาใช้ให้คุ้มค่า
นายเสฎฐนันท์ อังกูลภาสวิชญ์ แสดงความคิดเห็นว่าได้ร่วมประชุมกับสภาอุตสาหกรรมเรื่อง
โรงงานในต่างจังหวัดและการดูแลผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่คนงานของแต่ละโรงงาน โดยมีเรื่อง Home Isolation
ที่ทางสภาอุตสาหกรรมได้มองเห็นว่าคนที่ติดเชื้อแล้วไม่ออกอาการและมีผลกระทบจานวนมาก และในจังหวัด
ราชบุรีก็มีผู้ติดเชื้อจานวนมาก เลยมีแนวคิดว่าจะนาโมเดลของสภาอุตสาหกรรมมาใช้กับมหาวิทยาลัยของเรา

๙

จาก Home Isolation จึงได้มองไปถึงกล่องปันสุข โดยอาจให้มหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพ ในส่วนกล่องปันสุขของสภาอุตสาหกรรม ได้มาจากผู้ประกอบการบริจาค
และเชื่อว่ามหาวิทยาลัยของเราอาจจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น ดังนั้นคนที่พักรักษาตัวในขั้นแรกควรจะมีการ
วางแผนเตรียมการล่วงหน้า ทากล่องนี้ขึ้นมาโดยเฉพาะบุคลากร พนักงานและอาจารย์ในมหาวิทยาลัย หากเหลือ
ใช้ก็แบ่งปันไปให้ชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยได้ กล่องปันสุข จะอยู่ที่ประมาณกล่องละ ๑,๕๐๐
บาท ควรเตรียมพร้อมอย่างน้อย ๕๐๐ ชุด ส่วนรายละเอียด งบประมาณ การขอความร่วมมือ และการสนับสนุน
จะหารือกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอีกครั้ง

๑๐
ประธาน แสดงความคิดเห็นว่าขอฝากคณะกรรมการบริห ารประชุมจัดสรรงบประมาณจัด ทา
กล่องปันสุขนี้ หากมีงบประมาณจากัดก็อาจจะจัดเป็นแพคเกจขนาดย่อม หรือขนาดมาตรฐาน สปสช. และขอให้
กรรมการบริหารพิจารณาเตรียมความพร้อม หัวใจของการทา Home Isolation คือเมื่ออาการเกินกว่าจะรับได้
ต้องส่งโรงพยาบาล แต่ที่มี Home Isolation เพื่อลดการไปโรงพยาบาลให้ได้มากที่สุดหรือเมื่อจาเป็นจริง ๆ
อธิการบดี ชี้แจงว่าระบบที่ได้วางแผนไว้ คือ มหาวิทยาลัยจะมีบ้านพักที่จัดไว้เป็นโซนแยก ซึ่งตรง
นี้เคยใช้บริการเมื่อครั้งที่นักศึกษาฝึกงานได้รับเชื้อพักฟื้นรักษาตัวจนหายก่อนจะกลับบ้าน
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๒ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากอธิการบดี
๑) มหาวิทยาลัยโดยรองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณิภารัตน์ บุญกุล และคณะทางาน
(๑) จัดกิจกรรมฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มแรก จำนวน ๗๔๐ โดส ในวันที่ ๘-๙ กรกฎำคม
พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ ผลกำรดำเนินงำนเรียบร้อยดี
(๒) เยี่ยมนักศึกษำที่พักอยู่หอพักนอกมหำวิทยำลัย และช่วยเจรจำขอควำมอนุเครำะห์ให้ช่วย
ลดค่ำหอพักให้แก่นักศึกษำ จำนวน ๑๕ หอพัก เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎำคม พ.ศ.๒๕๖๔ ผลดำเนินงำนผู้ประกอบกำร
ตอบรับและให้ควำมร่วมมือดีมำก มีกำรลดค่ำหอ ตั้งแต่ ๓๐๐ – ๑๐๐๐ บำท
(๓) จะดำเนิ น โครงกำรเพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด -19 โดยใช้ชุดตรวจ ATK
(antigen test kit) และชุดตรวจปริมำณออกซิเจน
๒) มหาวิทยาลัยโดยรองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง และคณะทางาน
(๑) น ำทีมบุ คลำกรทำควำมสะอำดบริเวณพื้นที่ ของมหำวิ ทยำลั ยให้ มีควำมเป็นระเบี ย บ
เรียบร้อย
(๒) จัดระบบบ้ำนพักรำชกำรให้มีควำมเรียบร้อย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลำกรของ
มหำวิทยำลัย
(๓) ร่วมกิจกรรมจิตอำสำ ๙๐๔ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยบุคลำกร และ
นั ก ศึ ก ษำกตั ญ ญู ค ลั บ ร่ ว มกั บ นั ก ศึ ก ษำวิช ำทหำรมณฑลทหำรบกที่ ๑๖ เข้ ำ ร่ ว มโครงกำร Thailand Smart
Soldier Strong Man Challenge ปีที่ ๓ "พิทักษ์รำชัน ปกป้องประชำ รักษำแผ่นดิน" ภำยใต้โครงกำรเรำทำ
ควำมดีด้วยหัวใจ ใต้ร่มพระบำรมี โดยมีพิธีถวำยพระพรชัยมงคล และพิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในวโรกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ๒๘ กรกฎำคม พ.ศ.๒๕๖๔ มีกิจกรรมจิต
อำสำปลูกต้นไม้และพัฒนำพื้นที่ ณ วัดรำงม่วง อำเภอจอมบึง จังหวัดรำชบุรี
(๔) ร่วมกิจกรรมจิตอำสำ ๙๐๔ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ร่วมกับจิตอำสำ
ประชำชน อำเภอเมือง จังหวัดรำชบุรี ปฏิบัติงำนช่วยเหลือประชำชนในกำรทำควำมสะอำดและพ่นยำฆ่ำเชื้อโรค
ในบริเวณตลำดกลำงผักและผลไม้จังหวัดรำชบุรี (ตลำดศรีเมือง) เพื่อ ถวำยเป็นพระรำชกุศล เนื่องในวโรกำส
วันเฉลิมพระชนมพรรษำ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ๒๘ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมทั้งเป็นกำรเตรียมควำมพร้อม
ในกำรให้บริกำรประชำชนให้ปลอดภัยจำกโรคติดเชื้อโควิด ๑๙ โดยมีนำยรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดรำชบุรีร่วมปฏิบัติงำนในครั้งนี้ด้วย
๓) มหาวิทยาลัยโดยรองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า และคณะทางาน
(๑) จัดระบบงำนของมหำวิทยำลัยฯเมืองรำชบุรี ให้มีควำมเรียบร้อย
(๒) จัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึงกับมูลนิธิ
ประชำนุเครำะห์ รำชบุรี

๑๑
๔) มหาวิทยาลัยโดยรองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ และคณะทางาน
(๑) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศพนักงำนกับกำรเปลี่ยนแปลง ให้กับพนักงำน ๓ กลุ่ม จำนวน ๔๖ คน
ในวันที่ ๑๕-๑๖ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถำวัลย์
(๒) ดำเนินกำรประเมินผลกำรดำเนินโครงกำรสร้ำงสุขด้วยโปรแกรมสติในองค์กร
๕) มหาวิทยาลัยโดยรองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ กองตูม และคณะทางาน
(๑) จัดกิจกรรมสรุ ปงำนโครงกำร U2T ในไตรมำสแรก (กุมภำพันธ์ -เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๔)
ในวันที่ ๗ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถำวัลย์ และสรุปผลงำนส่ง สป.อว.
(๒) ประสำนด ำเนิ น กำรและแก้ ปั ญ หำต่ ำ งๆในกำรด ำเนิ น โครงกำรยุ ว ชนอำสำร่ ว มกั บ
คณำจำรย์ผู้รับผิดชอบโครงกำร
๖) มหาวิทยาลัยโดยผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. ราชศักดิ์ สุวรรณนัจศิริ พร้อมคณะทางาน
(๑) จั ด กิ จ กรรมพั ฒ นำระบบประสำนงำนและอ ำนวยควำมสะดวกให้ ค ณำจำรย์ แ ละ
นักศึกษำ ใช้เทคโนโลยีในกำรสนับสนุนส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนระบบออนไลน์ ภำคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔
(๒) จัดกิจกรรม PLC เพื่อพัฒนำหลั กสู ตรด้ำนดิจิทัล โดยคณำจำรย์สำขำวิชำที่เกี่ยวข้ อง
ทั้ง ๖ สำขำวิชำ เข้ำร่วม กิจกรรมดังกล่ำวมีประโยชน์ในกำรพัฒนำหลักสูตรทำงด้ำนดิจิทัลที่คณำจำรย์ของมหำวิทยำลัย
เห็นว่ำ จอมบึงจะสำมำรถตอบโจทย์สังคมและประเทศทั้งเชิงกำรพัฒนำและกำรรองรับบุคลำกรที่มีควำมสนใจ
เทคโนโลยีดิจิทัลในกำรประกอบอำชีพจัดไปแล้ว ๒ ครั้ง วันที่ ๒๔ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และวันที่ ๑๗ มิถุนำยน
พ.ศ. ๒๕๖๔
๗) มหาวิทยาลัยโดยคณบดี คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ดร.เกรียงวุธ นีละคุปต์ พร้อมคณะทางาน
(๑) จัดกิจกรรมลงนำมสัญญำ นักศึกษำ ครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ ๒ ในวันที่ ๒๕ มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๖๔
ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ และเตรียมกำรนำเสนอแนวทำงกำรดำเนินโครงกำรครูรัก(ษ์) ถิ่น รุ่นที่ ๓ กับคณะกรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อคัดเลือกสถำบันผลิตและพัฒนำครู ในวันที่ ๑๑ สิงหำคม พ.ศ.๒๕๖๔
(๒) พัฒนำระบบงำนของสำนักงำนคณบดี ให้มีควำมเรียบร้อย
๘) มหาวิทยาลัยโดยผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ดร.อดิศักดิ์
แสงส่องฟ้า พร้อมคณะทางาน
(๑) พัฒนำงำนของสำนักสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อตอบโจทย์งำนบริกำร
โดยกำรจัดกิจกรรมอบรมให้ควำมรู้เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำค้นคว้ำ และสร้ำงลิ้งค์ต่ำงๆ ในกำรเข้ำถึงข้อมูล
(๒) จัดทำคำของบประมำณโครงกำรครุภัณฑ์ระบบบริหำรจัดกำรเครือข่ำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
หมู่บ้ำนจอมบึง วงเงิน ๒๕ ล้ำนบำท เพื่อพัฒนำระบบเครือข่ำยของมหำวิทยำลัย ตอบโจทย์กำรสนับสนุนส่งเสริม
กำรศึกษำที่ต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมำกขึ้น ถือเป็นกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงด้ำนดิจิทัลที่มีควำมสำคัญ
๙) มหาวิทยาลัยโดยผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ชูเมือง
พร้อมคณะทางาน
(๑) จัดกิจกรรมอบรมยกระดับมหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึงสู่ระดับ World Class
University Ranking ด้วย Google Scholar Citations ในวันที่ ๑๘ มิถุนำยน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม สุพจน์ มิเถำวัลย์
เป็นอบรมเพื่อสนับสนุนส่งเสริมกำรจัดอันดับของมหำวิทยำลัย (รำยละเอียดตำมเอกสำรประกอบกำรประชุมแยกชุด)
(๒) กิ จ กรรมจั ด อบรมกำรออกแบบและพั ฒ นำ Digital Content บนพื้ น ที่ ฐ ำน Visual
Thinking สำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ในวันที่ ๑๑-๑๓ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ โค โค่ วิว โฮเทล จังหวัด
สมุทรสงครำม เป็นกำรอบรมเพื่อสร้ำงกระบวนกำรคิดในกำรจัดทำสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ รองรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
แบบทุกที่ทุกเวลำ

๑๒
(๓) จั ด กิ จ กรรมทดสอบสมรรถนะดิ จิทั ล ตำมมำตรฐำนสำกลด้ว ยเครื่ อ งมื อ ICDL ให้ กั บ
นั ก ศึ ก ษำ คณำจำรย์ แ ละบุ ค ลำกร ในช่ ว งวั น ที่ ๒๕– ๒๖ มิ ถุ น ำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ ผลกำรทดสอบตำม
เอกสำรแนบท้ำย
๑๐) ผู้แทน จาก สป.อว. ที่ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินตนเองและจัดทาแผนพัฒนาตาม
การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา คือ ผศ.ดร.ศรเนตร อำรีโสภณพิเชฐ ท่ำนเป็นอำจำรย์ในภำควิชำนโยบำย กำรจัดกำร
และควำมเป็นผู้นำทำงกำรศึกษำ จุฬำลงกรณมหำวิทยำลัย ควำมคืบหน้ำในกำรดำเนินงำนคือมีกำรประชุมของ
คณะกรรมกำรฯจำนวน ๒ ครั้ง คือ วันที่ ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๖๔ และ วันที่ ๑๔ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม
สุ พ จน์ มิ เ ถำวั ล ย์ และประชุ ม วำระพิ เ ศษ ร่ ว มรั บ ฟั ง ผลด ำเนิ น งำนโครงกำร U2T เมื่ อ วั น ที่ ๗ กรกฎำคม
พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๑) ตามที่ไ ด้กาหนดเปิดเรียนวัน ที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔
ครั้ งแรกมหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ หมู่ บ้ ำ นจอมบึ ง ได้ ก ำหนดให้ นั ก ศึ ก ษำชั้ น ปี ที่ ๑ มำเรี ย นในชั้ น เรี ย นปกติ
ณ มหำวิทยำลัย (On-Site) ส่วนชั้นปีอื่น ให้เรียนโดยระบบออนไลน์ (online) ต่อมำมีคำสั่งจังหวัดรำชบุรีให้หยุด
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ณ ที่ตั้ง มหำวิทยำลัยฯจึงประกำศให้จัดกำรเรียนกำรสอนระบบออนไลน์ในทุกชั้นปี ตั้งแต่
วันที่ ๕ กรกฎำคม พ.ศ.๒๕๖๔ จนกระทั่งถึงปัจจุบัน และเนื่องจำกสถำนกำรณ์มีแนวโน้มของกำรแพร่ระบำดเพิ่ม
มำกขึ้น คำดว่ำ มหำวิทยำลัยคงต้องสอนผ่ำนระบบออนไลน์ไปจนถึงเดือนกันยำยน พ.ศ.๒๕๖๔ โดยจะหำรือเรื่อง
นี้ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยวันที่ ๓๐ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป
๑๒) สรุ ปรายงานความคืบหน้า ในการบริ หารงบลงทุน ตามพระราชบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๖๔
งบลงทุน
จำนวนรำยกำรที่ จำนวนรำยกำรที่เบิกจ่ำย จำนวนรำยกำรที่ PO แล้วและ
ได้รับงบประมำณ
ได้เรียบร้อย
ยังไม่ได้เบิกจ่ำย
งบครุภัณฑ์
๔๓
๓๒
๑๑
งบที่ดินสิ่งก่อสร้ำง
๓
๒
๑
๑๓) การชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
มหำวิทยำลัย ได้เข้ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๕ ผ่ำน
ระบบออนไลน์กับคณะกรรมำธิกำร จำนวน ๓ คณะ ดังนี้
วันที่ ๑๐ กรกฎำคม พ.ศ.๒๕๖๔ คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๕ สภำผู้แทนรำษฎร (สส.)
วันที่ ๑๖ กรกฎำคม พ.ศ.๒๕๖๔ คณะอนุกรรมำธิกำรด้ำนกำรศึกษำ ในคณะกรรมำธิกำร
วิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๕ สภำผู้แทนรำษฎร
วั น ที่ ๒๓ กรกฎำคม พ.ศ.๒๕๖๔ คณะกรรมำธิ ก ำรวิ ส ำมั ญ พิ จ ำรณำศึ ก ษำร่ ำ ง
พระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๕ วุฒิสภำ (สว.)
สรุป งบประมำณประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๕ มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง
ได้รับ ๓๑๖,๘๗๔,๙๐๐ บำท (ถูกปรับลดจำกแผนงำนพื้นฐำน ค่ำที่ดินสิ่งก่อสร้ำง จำกครุภัณฑ์ประกอบรำยกำร
ก่อสร้ำงและปรับปรุงสนำมกีฬำมหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง จำนวน ๘๔๐,๐๐๐ บำท)
๑๔) ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี วั น ที่ ๒๗ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ ก ำหนดมำตรกำรให้
ควำมช่วยเหลือนิสิตนักศึกษำ ดังนี้
(๑) กำรลดค่ำเล่ำเรียนของสถำบันอุดมศึกษำ จะเป็นกำรคำนวณส่วนลดค่ำเล่ำเรียนแบบ
ขั้นบันได (๕๐% - ๓๐% - ๑๐%) ดังนี้
(๑.๑) ค่ำเล่ำเรียนและค่ำธรรมเนียมต่อภำคกำรศึกษำ ที่ต้องจ่ำย ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐
บำท จะมีกำรสนับสนุนช่วยเหลือให้ ๕๐%

๑๓
(๑.๒) ค่ำเล่ำเรียนและค่ำธรรมเนียม ต่อภำคกำรศึกษำ ที่ต้องจ่ำย ตั้งแต่ ๕๐,๐๐๑ ๑๐๐,๐๐๐ บำท จะมีกำรสนับสนุน ช่วยเหลือให้ ๓๐%
(๑.๓) ค่ำเล่ำเรียนและค่ำธรรมเนียมต่อภำคกำรศึกษำที่ต้องจ่ำยตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๑ บำท
ขึ้นไป จะมีกำรสนับสนุนช่วยเหลือให้ ๑๐%
(๒) จำนวนเงินที่คำนวณเป็นส่วนลดค่ำเล่ำเรียนในข้อ ๑๔.๑ จะเป็นกำรใช้เงินงบประมำณ
จำกส่วนของสถำบันอุดมศึกษำและ ภำครัฐ โดยสถำบันอุดมศึกษำจะรับผิดชอบ ๔๐% (ประมำณ ๒๐% ของ
ค่ำเล่ำเรียน) และกำหนดมำตรกำรเพิ่มเติม เช่น กำรให้ทุนนักศึกษำที่ได้รับผลกระทบรุนแรง กำรขยำยระยะเวลำ
กำรชำระค่ำเล่ำเรียน กำรลดค่ำหอพัก กำรประสำนงำน กยศ. เพื่อให้นักศึกษำมีโอกำสกู้เงินเพื่อกำรครองชีพให้ทั่วถึง
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตำมสถำนภำพและควำมมั่นคงของสถำบันอุดมศึกษำแต่ละแห่งจะพิจำรณำ และภำครัฐจะสมทบ
ให้สถำบันอุดมศึกษำ ๖๐% (ประมำณ ๓๐% ของค่ำเล่ำเรียน) ซึง่ ภำครัฐจะโอนเงินจำนวนนี้เข้ำสถำบันอุดมศึกษำ
โดยตรง
ที่ประชุมรับทรำบ
๑.๓ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากกรรมการ
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ แจ้งรายงานผลการดาเนินงาน ชุมชนแห่งการเรียนรู้
(PLC) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้ (รำยละเอียดตำมเอกสำรประกอบกำรประชุมแยกเล่ม)
ผลการดาเนินงาน PLC คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาเดือนกุมภาพันธ์มีอาจารย์
ร่วมวง FHS-PLC จานวน ๒๘ คน โดยมีประเด็นหรือหัวข้อเรื่องในการแลกเปลี่ยนในวง FHS-PLC คือ “เทคนิค
การทาสื่อวีดิโอ เพื่อการเรียนการสอนออนไลน์แบบ Active Learning” ประจาเดือนมีนาคม มีอาจารย์ร่วมวง
FHS-PLC จ านวน ๒๕ คน โดยมี ป ระเด็ น หรื อ หั ว ข้ อ เรื่ อ งในการแลกเปลี่ ย นในวง FHS-PLC คื อ “เทคนิ ค
การจัดการสอนออนไลน์แบบ Active Learning อย่างไรให้สนุก” ประจาเดือนเมษายน มีอาจารย์ร่วมวง FHS-PLC
จานวน ๓๐ คน โดยมีประเด็นหรือหัวข้อเรื่องในการแลกเปลี่ยนในวง FHS-PLC คือ “การออกแบบสื่อออนไลน์
เพื่อการเรียนการสอนแบบ Active Learning” ประจาเดือนพฤษภาคม มีอาจารย์ร่วมวง FHS-PLC จานวน ๒๓ คน
โดยมีประเด็นหรือหัวข้อเรื่องในการแลกเปลี่ยนในวง FHS-PLC คือ “การตัดต่อวีดีโอ เพื่อการเรียนการสอนแบบ
Active Learning”
ผลการดาเนิ น งาน PLC วิทยาลั ยมวยไทยศึ กษาและการแพทย์ แผนไทย จัดกิจกรรม PLC
จานวน ๖ ครั้ง กิจกรรม PLC เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ มีอาจารย์ร่วมวง PLC จานวน ๒๖ คน โดยมี
ประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คือ “รูปแบบการสอนและกิจกรรมในการเรียนการสอนแบบ Active Learning”
กิจ กรรม PLC เมื่อวัน ที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ มีอาจารย์ร่ว มวง PLC จานวน ๒๓ คน โดยมีประเด็น
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คือ “การสร้างสื่อการสอนสาหรับ Active Learning ด้วยเทคโนโลยีมัลติมีเดียในรูปแบบ
วีดิโอ” กิจกรรม PLC เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีอาจารย์ร่วมวง PLC จานวน ๒๓ คน โดยมี
ประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ “เทคนิคการนาเสนอสื่อการสอนสาหรับ Active Learning ด้วยเทคโนโลยี
มัลติมีเดีย” กิจกรรม PLC เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ มีอาจารย์ร่วมวง PLC จานวน ๒๓ คน โดยมี
ประเด็น ในการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ คื อ “การพัฒ นาสื่ อการสอนส าหรั บ Active Learning ด้ว ย Infographic”
กิจ กรรม PLC เมื่อ วัน ที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ มีอ าจารย์ร่ว มวง PLC จานวน ๒๒ คน โดยมีป ระเด็น
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คือ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวง PLC การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning จากการสอน
ในภาคการศึกษาที่ ๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑” กิจกรรม PLC เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
มีอาจารย์ร่วมวง PLC จานวน ๒๓ คน โดยมีประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คือ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวง PLC
การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning จากการสอนในภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒”

๑๔

ผลการดาเนิ น งาน PLC คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม PLC จานวน ๕ ครั้ง
ประจาเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มีอาจารย์ร่วมวง PLC จานวน ๒๖ คน โดยมีประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
คือ ๑) การนากิจกรรม/สื่อ เพื่อการจัดการเรียนรู้แบบ AL ๒) การกากับ ติดตามการดูแลนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา
ประจาเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ มีอาจารย์ร่วมวง PLC จานวน ๑๖ คน โดยมีประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
คือ “นักศึกษาไม่จบตามกาหนดระยะเวลาของหลักสูตร” ประจาเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มีอาจารย์ร่วมวง
PLC จานวน ๓๓ คน โดยมีประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คือ “การจัดทา มคอ.๓ แบบ Active Learning”
ประจาเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ มีอาจารย์ร่วมวง PLC จานวน ๒๕ คน โดยมีประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คือ
๑) การจัดการเรียนการสอน และวิธี การประเมินผลแบบออนไลน์เพื่อรับมือกับการระบาดของไวรัสโคโรนาสาย
พัน ธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (TCI) ๒) การพัฒ นาทั ก ษะการผลิ ตไก่ เนื้ อ ครบวงจรโดยใช้ กระบวนการ Coaching and
Mentoring ในรายวิชาการผลิตสัตว์ปีก” (สัตวศาสตร์) ประจาเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ มีอาจารย์ร่วมวง
PLC จานวน ๓๒ คน โดยมีประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ ๑) คัดเลือกอาจารย์ที่จัดการเรียนรู้แบบ Active
Learning ดีเด่น ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ ๒) แนวทางการแก้ปัญหาหลักสูตรที่มีจานวนนักศึกษาน้อย
ที่ประชุมรับทราบ
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า รองอธิการบดี แจ้งว่าได้ดาเนินการพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้ในเมืองราชบุรี ด้านสภาพแวดล้อม โดยได้มีการประสานร่วมกับมูลนิธิประชานุเคราะห์ ราชบุรี เช่น การ
ปรับปรุงถนนจากศูนย์ในเมืองไปสุสาน ด้วยการระดมคนงานของศูนย์การเรียนรู้ในเมืองราชบุรี และเจ้าหน้าที่
มูลนิธิประชานุเคราะห์ ราชบุรี พร้อมทั้งได้ไปกราบไหว้ศาลเจ้าไต้ฮงกง และได้จัดให้มีการทาบุญที่ศูนย์ในเมือง
ซึ่งได้เชิญประธานและกรรมการมูลนิธิร่วมงานทาบุญดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะปรับปรุงป้ายของ
ทั้งศูนย์ในเมืองและโรงเรียนสาธิต ภายในภายนอกอาคารของศู นย์ในเมือง เช่น ห้องมวยไทย การทาตาข่ายกั้นนก
รวมทั้งระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต ทั้งนี้ได้ทาคาของบประมาณจากทางมหาวิทยาลัยและได้รับงบประมาณมา
บางส่วนแล้ว
นายประพันธ์ มนทการติวงศ์ เสนอว่า ควรให้บรรยากาศสภาพแวดล้อม สถานที่มีความร่มรื่น
และสวยงาม พร้อมทั้งต้องดูแลและให้ความสาคัญกับเจ้าของพื้นที่ เช่น มีชื่อมูลนิธิฯ ในป้ายคัทเอ้าท์ต่าง ๆ ที่จะขึ้นด้วย
หากมีกิจกรรมของมหาวิทยาลัยก็ให้เชิญมูลนิธิ ฯ ด้วย และหากมูลนิธิ ฯ มีกิจกรรมก็ควรไปเข้าร่วมด้วยเช่นกัน
ดร.ก าพล วั น ทา ให้ ข้ อ เสนอแนะว่ า ในอนาคตหากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงคว ามสั ม พั น ธ์
มหาวิทยาลัยควรมีแผนรองรับเรื่องทางเข้า – ออก ศูนย์การเรียนรู้ในเมืองในอนาคตหลังจาก ๕ ปีไปแล้วด้วย
ประธาน มอบผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.ชัช วาล แอร่ม หล้า เป็น ตัว แทนมหาวิท ยาลัย และ
มอบให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ เป็นผู้แทนสภามหาวิทยาลั ย ช่วยฟื้นสัมพันธภาพระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกับมูลนิธิประชานุเคราะห์ ราชบุรี
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๔ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากเลขานุการ
- ไม่มี

๑๕

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อ
วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ประธานขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
มติที่ประชุม ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่
๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ติดตามการปฏิบัติตามคาพิพากษาศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขดาที่ บ.๑๖๖/๒๕๕๗
คดีหมายเลขแดงที่ บ.๔๖๒/๒๕๖๑ (คดีหมายเลขดาที่ อบ.๗๐/๒๕๖๒ ของศาลปกครองสูงสุด)
นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์ รายงานว่า คดีนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
ขณะนี้ศาลปกครองสูงสุดยังไม่มีหมายแจ้งเพื่อนัดฟังคาพิพากษา หากมหาวิทยาลัยได้รับหมายแจ้งการนัดฟัง
คาพิพากษาคดีดังกล่าว จะรายงานสภามหาวิทยาลัยให้ทราบ
๓.๒ ข้อมูลเบื้องต้นและกระบวนการพัฒนานักศึกษา รุ่นที่ ๔ (นักศึกษาสาธารณรั ฐประชาชนจี น)
หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกชุด)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ สืบเนื่องหน้า ๑๘ เรื่องการจัดการเรียนการสอน
สาหรับนักศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี ว่าเป็น นักศึกษา รุ่นที่ ๔ (นักศึกษา
สาธารณรัฐประชาชนจีน) หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี มีจานวน ๙ คน เป็นชาวจีนทั้งหมด
ทางสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีได้จัดทาข้อมูลเบื้องต้นและกระบวนการพัฒนานักศึกษา ดังนี้
๑) นักศึกษาชาวจีน มีทั้งหมดจานวน ๙ คน ซึ่งเป็นคนที่มีงานทาส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ และได้รับ
ทุนการศึกษาจาก Wenzhou Business College จานวน ๘ คน และได้รับทุนการศึกษาจาก Shaanxi Polytechnic
Institute จานวน ๑ คน
๒) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีดังนี้
(๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล อ่าดี
(๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม
(๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง
๓) อาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
(๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล อ่าดี
(๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม
(๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง
(๔) อาจารย์ ดร.อดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า
๔) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีชื่อเสียงหลายท่าน เช่น (๑) ศาสตราจารย์ ดร.ปารเมศ ชุติมา จาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (๒) รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ จากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (๓)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ พรสิงห์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
๕) การจัดการเรียนการสอน และการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ อาจารย์ผู้สอนและผู้อาจารย์ผู้สอนร่วม
และอาจารย์ผู้ควบคุมดุษฎีนิพนธ์ อย่างน้อย ๑ คน ต้องมีคุณสมบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

๑๖
(๑) สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน
(๒) สาเร็จการศึกษาในประเทศไทยจากหลักสูตรนานาชาติ ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน
(๓) สาเร็จการศึกษาในประเทศไทย และใช้ภาษาไทยในการเรียนการสอน โดยต้องมีผลการทดสอบ
ความรู้ภาษาอังกฤษ อย่างน้อยให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
ความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกชุด
ที่ประชุมรับทราบ
๓.๓ ผลการหารือและพิจารณาการดารงตาแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี
ดร.กาพล วันทา สืบเนื่องหน้า ๓๕ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติมอบหมายให้หารือและพิจารณา
อย่างรอบคอบในการดารงตาแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี ในประเด็นรักษาราชการแทนเกิน ๑๘๐ วัน และ
นาผลการพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป นั้น ผู้รับมอบหมาย ประกอบด้วย ดร.กาพล วันทา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า และผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ
กองตูม เป็นเลขานุการ ได้มีการประชุมปรึกษาหารือเรื่องดังกล่าว ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ประชุม
ได้ร่วมกันหารือใน ๒ ประเด็น
๑) พิจารณาคาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งที่มีการแต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดีใน
ระหว่างรอการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี ซึ่งแต่ละแห่งมีการจัดทาคาสั่งโดยระบุข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ต่างกัน ทั้งมีการอาศัยอานาจตามมาตรา ๓๓ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยระบุ
เวลาการดารงตาแหน่งไม่เกิน ๑๘๐ วัน และระบุคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๗/๒๕๖๐ เรื่อง
การแก้ไขปัญหาการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา โดยที่ไม่ได้ระบุระยะเวลาการดารงตาแหน่ง นั้น
เมื่อพิจ ารณาคาสั่ งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง ที่ ๓๗/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้ รักษา
ราชการแทนอธิการบดี อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๓ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ไม่ได้ระบุระยะเวลาการดารงตาแหน่ง ๑๘๐ วันไว้ ซึ่งคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๓๗/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา มีผลบังคับใช้ได้
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการดารงตาแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดีเกิน ๑๘๐ วันได้ ตามมาตรา
๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยอาศัยคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๓๗/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา
๒) การบริหารงานของรักษาราชการแทนอธิการบดี ที่ผ่านมามีข้อคิดเห็นอย่างไรบ้าง ซึ่งผู้เข้าร่วม
ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ ดังนี้
๑) รักษาราชการแทนอธิการบดี ควรมีการนัดหมายประชุมผู้บริหารระดับสูง เพื่อรายงานการ
ดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย และวางแผนการบริหารมหาวิทยาลัยร่วมกัน
๒) การมอบหมายงานของรักษาราชการแทนอธิการบดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ควรมีการหารือความ
พร้อมในการรับมอบหมายงานร่วมกันก่อน
๓) รักษาราชการแทนอธิการบดี ควรใช้วาจาที่ให้กาลังใจต่อผู้ปฏิบัติงาน
๔) รักษาราชการแทนอธิการบดี เมื่อมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแล้ว ไม่ควรก้าวล่วงในการ
ตัดสินใจ ควรเป็นผู้สนับสนุน และกากับการดาเนินงาน
๕) บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความพร้อมที่จะช่วยขับเคลื่อนงานของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มกาลัง
ความสามารถ ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยควรมีความเห็นไปในทางเดียวกัน
๖) รักษาราชการแทนอธิการบดีมีอานาจเทียบเท่าอธิการบดีในการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง

๑๗

กรรมการสภามหาวิท ยาลั ย ร่ ว มกั นอภิ ปรายและพิ จ ารณา โดยกรรมการสภามหาวิท ยาลั ยมี
ข้อคิดเห็นและเสนอแนะการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงสาหรับผู้บริหาร ดังนี้
๑) รักษาราชการแทนอธิการบดีมีอานาจเทียบเท่าอธิการบดีในการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง
๒) ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยควรมีความเห็นไปในทางเดียวกัน บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความพร้อม
ที่จะช่วยขับเคลื่อนงานของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มกาลังความสามารถ
๓) รักษาราชการแทนอธิการบดี ควรมีการนัดหมายประชุมผู้บริหารระดับสูง เพื่อรายงานการดาเนินงาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย และวางแผนการบริหารมหาวิทยาลัยร่วมกัน
๔) การมอบหมายงานของรักษาราชการแทนอธิการบดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ควรมีการหารือความพร้อม
ในการรับมอบหมายงานร่วมกันก่อน
๕) รักษาราชการแทนอธิการบดี ควรใช้วาจาที่ให้กาลังใจต่อผู้ปฏิบัติงาน
๖) รักษาราชการแทนอธิการบดี เมื่อมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแล้ว ไม่ควรก้าวล่วงในการตัดสินใจ
ควรเป็นผู้สนับสนุน และกากับการดาเนินงาน
มติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบผลการหารือ และมีมติเห็นชอบรักษาราชการแทนอธิการบดี
สามารถดารงตาแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดีได้เกินร้อยแปดสิบวันได้ตามเสนอ
๓.๔ นางสาวธิช าภรณ์ จิ น จารั ก ษ์ สื บเนื่องเรื่องคดีแพ่งของศาลจังหวัดราชบุรี คดีห มายเลขดาที่
พ ๑๐๕๘/๒๕๕๙ คดีหมายเลขแดงที่ บ.๑๑๐๓/๒๕๖๐ (คดีหมายเลขดาที่ ๒๓๓/๒๕๖๒/๒๕๖๒ คดีหมายเลข
แดงที่ ๑๒๘๐/๒๕๖๒ ของศาลอุทธรณ์ภาค ๗) คดีระหว่างมูลนิธิประชานุเคราะห์ ราชบุรี โจทย์ กับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านอจมบึง ที่ ๑ กับพวกรวม ๒ คน จาเลย ซึ่งเดิมคดีเป็นคดีของศาลจังหวัดราชบุรี และศาลอุทธรณ์
ภาค ๗ ซึ่งได้มีคาพิพากษาแล้ว และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ ๑ จาเลย ได้ยื่นฎีกา และศาลฎีกา
มีคาสั่งรับฎีกาของจาเลยที่ ๑ ไว้พิจารณาแล้ว คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา
ในระหว่างที่รอคาพิพากษาของศาลฎีกา มูลนิธิประชานุเคราะห์ ราชบุรี โจทย์ กับมหาวิทยาลัย ราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง จาเลยที่ ๑ มีความประสงค์ที่จะไกล่เกลี่ยและจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเบื้องต้น เพื่อใช้
ประโยชน์ในที่ดินพิพาท ฉบับลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งได้รายงานให้สภามหาวิทยาลัยได้ทราบแล้ ว
มหาวิทยาลัยขอรายงานความคืบหน้าว่า มหาวิทยาลัยได้รับการประสานภายในจากพนักงานอัยการเจ้าของสานวน
เพื่อให้ตรวจและพิจารณา ร่างสัญญาประนีประนอมยอมความ โดยมหาวิทยาลัยได้พิจารณา และเห็นชอบสัญญา
ประนีประนอมยอมความตามที่พนักงานอัยการเจ้าของสานวนเสนอ มหาวิทยาลัยจึ งได้มีหนังสือขอให้อัยการ
จังหวัดราชบุรีดาเนินการยื่นต่อศาลเพื่อดาเนินการตามกฎหมายต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุมแยกชุด)
ดร.กาพล วันทา ให้ข้อสังเกตว่า ร่าง สัญญาประนีประนอมยอมความ ยังมีความคลุมเคลือในบางข้อ
ซึ่งจะมีผลต่อการใช้ประโยชน์พื้นที่ตามข้อตกลง
มติ ที่ประชุ ม มอบฝ่ ายกฎหมายของมหาวิทยาลั ยหารือภายในกั บ พนัก งานอัย การเจ้ าของส านวน
ในเบื้องต้น ถึงความห่วงใยของสภามหาวิทยาลัยต่อเนื้อหาของ ร่าง สัญญาประนีประนอมยอมความ และนาข้อสรุป
มานาเสนอสภามหาวิทยาลัยในครั้งถัดไป

๑๘
๓.๕ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ราชศั ก ดิ์ สุ ว รรณนั ช ศิ ริ สื บ เนื่ อ งหน้ า ๑๖ เรื่ อ งจ านวนนั ก ศึ ก ษา
โดยมหาวิทยาลัยขอรายงานจานวนนักศึกษาที่รายงานตัว ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกชุด)
๑) คณะครุศาสตร์ จานวน ๒๕ คน
๒) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน ๑๔๓ คน
๓) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน ๑๐๕ คน
๔) คณะวิทยาการจัดการ จานวน ๑๐๒ คน
๕) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จานวน ๕๕ คน
๖) วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย จานวน ๕๓ คน
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกชุด)
๓.๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชศักดิ์ สุวรรณนัชศิริ สืบเนื่องหน้า ๑๙ เรื่องเกณฑ์การให้เกียรตินิยม
ว่า ได้ดาเนินการรวบรวมข้อมูลการให้ปริญญาเกียรตินิยมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๑๒ แห่ง มีดังนี้ (รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมแยกชุด)
เกณฑ์การให้ปริยญาเกียรตินิยมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ระดับผลการเรียน
มหาวิทยาลัย
เกียรตินิยมอันดับ ๑ เกียรตินิยมอันดับ ๒
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
๓.๖๐ ขึ้นไป
๓.๒๕ – ๓.๕๙
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
๓.๖๐ ขึ้นไป
๓.๒๕ – ๓.๕๙
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
๓.๖๐ ขึ้นไป
๓.๒๕ – ๓.๕๙
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
๓.๖๐ ขึ้นไป
๓.๒๕ – ๓.๕๙
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
๓.๖๐ ขึ้นไป
๓.๒๕ – ๓.๕๙
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
๓.๖๐ ขึ้นไป
๓.๒๕ – ๓.๕๙
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
๓.๖๐ ขึ้นไป
๓.๒๕ – ๓.๕๙
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
๓.๖๐ ขึ้นไป
๓.๒๕ – ๓.๕๙
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
๓.๖๐ ขึ้นไป
๓.๒๕ – ๓.๕๙
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
๓.๖๐ ขึ้นไป
๓.๒๕ – ๓.๕๙
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
๓.๖๐ ขึ้นไป
๓.๒๕ – ๓.๕๙
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๓.๗๕ ขึ้นไป
๓.๕๐ – ๓.๗๔
กรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ ดังนี้
๑) ควรศึกษาสัดส่วนของผู้ที่ได้รับเกียรตินิยมกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ และศึกษาข้อมูลสัดส่วนของผู้
ได้รับเกียรตินิยมของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และกากับดูแลระบบการให้คะแนนเพื่อความน่าเชื่อถือ
๒) การให้เกียรตินิยมควรมีการกากับดูแล ไม่ให้การให้เกียรตินิยมเฟ้อไป โดยมหาวิทยาลัยควรมี
การทาความเข้าใจกับอาจารย์ เรื่องเกณฑ์การให้ผลการเรียน
๓) ควรตรวจสอบผู้ที่ได้รับเกียรตินิยมเป็นนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาหรือ ไม่ จะได้นามาเป็นหลัก
ในการพิจารณาให้ทุนการศึกษา

๑๙

มติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยมีมติมอบหมายผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดังนี้
๑) ศึกษาและปรับปรุงการให้เกียรตินิยมเป็นระบบมากขึ้น
๒) ศึกษาปัจจัยด้านบวกและด้านลบของผู้ที่ได้เกียรตินิยมอันดับ ๑ และอันดับ ๒ เช่น มีปัจจัยอะไร
ที่ส่งผลต่อความสามารถของนักศึกษา พร้อมข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข
๓) ศึกษาเชิงลึก เช่น มีการเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น ถึงคณะ สาขา และสัดส่วนของผู้ที่ได้รับทุน
๔) หากศึกษารวบรวมข้อมูลตามข้อเสนอแนะแล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยด้วย
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วง
๔.๑ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วงจากสภาวิชาการ
๔.๑.๑ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาประจาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชศักดิ์ สุ วรรณนัจศิริ ผู้ อานวยการส านักส่ งเสริ มวิชาการและ
งานทะเบียน ชี้แจงรายละเอียดว่า ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีนักศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
จานวน ๑ คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จานวน ๓๘ คน และระดับปริญญาตรี จานวน ๑๘ คน ซึ่งคณะกรรมการ
ประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบแล้วว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และผ่านความเห็นชอบจากสภา
วิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกชุด)
มติ ที่ประชุม อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จานวน ๑ คน
ระดับประกาศนียบั ตรบั ณฑิต จ านวน ๓๘ คน และระดับปริญญาตรี จานวน ๑๘ คน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๙
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
๔.๑.๒ พิ จารณาการเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรครุ ศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชา
คณิตศาสตร์ (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
อาจารย์ ดร.ภูมินทร์ สุมาลัย ชี้แจงรายละเอียดว่า ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวน ๑ ราย คือ
อาจารย์รัตติกาล ทาโบราณ แทน อาจารย์เรืองอุไร ตัณฑ์เจริญรัตน์ ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน
พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๘ และ ข้อ ๑๐.๑.๒ แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลั ย มีมติ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)

๒๐

๔.๑.๓ พิจารณาการปิดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๖๓)
อาจารย์ ดร.เกรียงวุธ นีละคุปต์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ด้วยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓) ขอปิดหลักสูตรดังกล่าว เนื่องจากได้ดาเนินการเปิดรับ
นักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๓ แล้ว จานวนผู้สมัครเข้าเรียนไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษาจึงไม่สามารถจัดการ
เรียนการสอนได้ ประกอบกับอาจารย์กาญจนา วุฒิศักดิ์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้ลาออกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่ บ้ า นจอมบึ ง ท าให้ จ านวนอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รไม่ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลั กสู ตรระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยการปิดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓) ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) และ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการปิดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓)
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากอธิการบดี
๕.๑.๑ พิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือ
นักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
(ฉบับที่ ๒)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า จากข้อมูลกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม ได้เข้าร่วม
ประชุมกับนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อหารื อการออกมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ ายด้ าน

การศึกษา เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของผู้ปกครอง นักเรียนและนักศึกษา เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -๑๙ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งนี้
นายกรัฐมนตรีได้รับหลักการมาตรการตามที่ อว. เสนอ คือ สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ จะลดค่าเล่าเรียนและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยกาหนดเป็น ๒ ขั้น ได้แก่
ขั้นที่ ๑ ส่วนที่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ลดค่าเล่าเรียน/ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ ๕๐
ขั้นที่ ๒ ส่วนตั้งแต่ ๕๐,๐๐๑ – ๑๐๐,๐๐๐ บาท ลดร้อยละ ๓๐
ขั้นที่ ๓ ส่วนตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป ลดร้อยละ ๑๐
โดยรัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณสาหรับส่วนลดนี้ร้อยละ ๖๐ และสถาบันอุดมศึกษา
สมทบร้อยละ ๔๐ โดยมาตรการนี้จะเริ่มใช้ทันทีในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และเพื่อเป็นการแบ่ง
เบาภาระทางเศรษฐกิจของนักศึกษาและผู้ปกครอง ให้สอดคล้องกับนโยบายและมาตรการของกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม)

๒๑
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๖ แห่ งระเบี ยบมหำวิทยำลัยฯ ว่ำด้วย กำรกำหนดค่ำธรรมเนียมและกำรชำระค่ำธรรมเนียม
กำรศึกษำระดับอนุปริญญำตรีและปริญญำตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง มำตรกำรให้ควำมช่วยเหลือนักศึกษำที่ได้รับผลกระทบ จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๒ โดยให้มหำวิทยำลัยไปทบทวนและปรับข้อควำม
ในข้อ ๓ ให้สอดคล้องกับนโยบำยของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
๕.๑.๒ พิ จ ารณา ร่ า ง ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง เรื่ อ ง อั ต ราค่ า ธรรมเนี ยม
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เพิ่มเติม)
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ราชศั กดิ์ สุ ว รรณนั จ ศิ ริ ชี้ แ จงรายละเอี ย ดว่ า ตามที่ ป ระกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งประกาศดังกล่าวรายชื่อของรายชื่อของสาขาวิชาเทคโนโลยี
ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ตรงกับ มคอ.๒ ที่สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วินัยและ
นวัตกรรม ได้พิจารณาให้ความสอดคล้องของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ อีกทั้ง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นหลักสูตรเดิมที่มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงชื่อจาก
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน เป็นสาขาวิชาการจัดการชุมชน ด้วยเหตุดังกล่าว จึงมีความจาเป็นจะต้องประกาศอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ (เพิ่มเติม) เพื่อให้การดาเนินการชาระค่าธรรมเนียม
การศึกษาของนั กศึกษาระดับปริ ญญาตรีมีความถูกต้องและสอดคล้ อง จึง เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติ ที่ประชุม อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๖ แห่งระเบีย บมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้ว ย การกาหนดค่าธรรมเนียม
และการชาระค่าธรรมเนีย มการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ สภามหาวิทยาลั ยมี มติ
เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ภาคปกติ (เพิ่มเติม)
๕.๑.๓ พิจารณา ร่าง แผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ ชี้แจงรำยละเอียดว่ำ ตำมที่สภำมหำวิทยำลัย
มีมติอนุมัติแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔)
ในกำรประชุม ครั้ งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวัน ที่ ๖ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ และอนุมัติแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง ในกำรประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔
พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น มหำวิทยำลัยได้ดำเนินกำรจัดทำ ร่ำง แผนยุทธศาสตร์ พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ หมู่บ้า นจอมบึง โดยได้รับ ควำมเห็น ชอบจำก คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ในกำร
ประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภำมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำ
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)

๒๒
มติ ที่ประชุม อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑) แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัย มีมติ ให้ นำแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลั ยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึงไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
๕.๑.๔ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ อรรถพล อุส ายพันธ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ด้ว ยคณะกรรมการพิจารณา
ตาแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตามคาสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ ๒๗/๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่ ๑๑
เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๖ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามข้อ ๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ กาหนด “ก.พ.ว. มีวาระการดารงตาแหน่ง ๓ ปี และอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
อีกได้” กรรมการชุดดังกล่าวจะครบวาระการดารงตาแหน่งในวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๘ วรรคสอง แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
พ.ศ. ๒๕๖๑ กาหนด “ให้อธิการบดีเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ก.พ.ว. ชุดใหม่ให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา
๖๐ วัน ก่อน ก.พ.ว. ชุดเดิมจะครบวาระ หรือหลังจากที่กรรมการ ก.พ.ว. พ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระภายใน
๓๐ วัน แล้วแต่กรณี” จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
๒๕๔๗ และข้อ ๘ วรรคสอง แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง
บุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ สภามหาวิทยาลัย
มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ดังนี้
๑. ศาสตราจารย์ ดร.บุญเจริญ ศิริเนาวกุล
ประธานกรรมการ
๒. ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่
กรรมการ
๓. ศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม กิจศิริกุล
กรรมการ
๔. ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ
กรรมการ
๕. ศาสตราจารย์เกียรติคุณเสนาะ ติเยาว์
กรรมการ
๖. ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ประสิทธิรัฐสินธุ์
กรรมการ
๗. ศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ ยกส้าน
กรรมการ
๘. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุมาลี สังข์ศรี
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ภูมินทร์ สุมาลัย ออกจากห้องประชุม
๕.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
๕.๒.๑ พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย (สายวิ ช าการ) ให้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ได้ดาเนินการเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของ พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน ๑ ราย คือ นายภูมินทร์ สุมาลัย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล
ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยผ่านความเห็นชอบ

๒๓
จากคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ เดือนมิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๔ และสภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงขอ
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๙) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ย
ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิ ท ยาลั ย มี ม ติ อนุ มั ติ ให้ แต่ งตั้ งนายภู มิ นทร์ สุ มาลั ย พนั กงานมหาวิ ทยาลั ย
(สายวิชาการ) ให้ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
๕.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
๕.๓.๑ พิจารณาขยายระยะเวลาการพิจารณาการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีร้องเรียนการเสนอ
ขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ดร.กาพล วันทา ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้มี
คาสั่งที่ ๓๓/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดย
กาหนดให้คณะกรรมการมีหน้าที่ตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงกรณีมีผู้คัดค้านและขอให้ชะลอการเสนอโปรด
เกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ มีมติให้ขยายระยะเวลาการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงออกไปอีก ๓๐ วัน
นับแต่วันครบกาหนดเดิม (วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔) นั้น
ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง มีการทาหนังสือเพื่อสอบถามไปยังสานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) กรณีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ว่ามีการ
ร้องเรียนหรือไม่ ซึ่งยังไม่ได้รับการตอบจากสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ปปช.) เพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงมีความครบถ้วนและครอบคลุมทุกประเด็น จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยขอ
ขยายระยะเวลาการพิจ ารณาการตรวจสอบข้ อเท็ จจริง ออกไปอีก ๓๐ วัน นับแต่วันครบกาหนดเดิม (๑๙
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔)
มติ ที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิท ยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงออกไปอีก
๓๐ วัน นับแต่วันครบกาหนดเดิม
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
-ไม่ม-ี
เลิกประชุมเวลา ๑๘.๑๕ น.
นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ กองตูม

ผู้จดบันทึก
ผู้พิมพ์
ผู้ตรวจทาน

