การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๒ วันเสาร์ที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง ชั้น ๑ อาคารศูนย์ให้การศึกษาในเมืองราชบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รายนามผู้เข้าประชุม
๑. นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
๔. ดร.กาพล วันทา
๕. ดร.คมศร วงษ์รักษา
๖. ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์
๗. นายประพันธ์ มนทการติวงศ์
๘. นายเรืองชัย เนตรปฐมพร

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
อธิการบดี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง
กรรมการจากผู้บริหาร
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ กรรมการจากผู้บริหาร
๑๒. อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์
กรรมการจากผู้บริหาร
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์
กรรมการจากผู้บริหาร
๑๔. อาจารย์ ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต สมพงษ์เจริญ
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
๑๖. อาจารย์สมชาติ เกตุพันธ์
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
๑๗. อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข
รองอธิการบดี
๑๘. นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๑๙. นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์
นิติกร
๒๐. นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทองประวิตร จาปาเงิน
๒. พันตารวจโทพัสกร ดวงดาว
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย มีชาญ
๔. นางเบญจวรรณ ยินดียม

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

ประธานกรรมการคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย
รองประธานกรรมการคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย
กรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
กรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

๕. นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี
๖. นายพูนชัย คทาวัชรกุล
๗. นางสาวพัชรพรรณ หทัยโชติ
๘. นางสาวจันทร์เพ็ญ รักษ์สัตย์

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากประธาน
นายกสภามหาวิทยาลัยมอบหนังสือเรื่องจิตวิทยาวิปัสสนา ซึ่งเขียนขึ้นจากการที่ได้บรรยาย
ในการฝึ กอบรมมาอย่ างยาวนาน คิดว่าน่ าจะเป็นหนังสื อเล่ มเดียวในประเทศไทยที่อธิบายพุทธธรรมเป็น
จิตวิทยา หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่าน
หลักของหนังสือ คือ ที่ผ่านมาเราจะศึกษาพุทธธรรมแบบเป็นศาสนา ซึ่งจะมีพิธีกรรม มีภาษาบาลี
ที่อาจจะยากต่อความเข้าใจอยู่บ้าง แต่ทุกวันนี้ พุทธธรรมถูกศึกษาในเชิงจิตวิทยาด้วย และถูกนามาใช้ในการบริหาร
เช่น เรื่องของสติในองค์กร สติสาหรับผู้นาในการทางาน จากการสารวจบริษัทที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ของโลก
หรือที่รู้จักกันในชื่อ Fortune ๕๐๐ ซึ่งหลายบริษัทมีขนาดการเงินมากกว่า GDP ของประเทศไทย พบว่า
ประมาณ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ของผู้บริหารองค์กรให้ข้อมูลว่า ที่ตนเองอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงได้ก็เพราะใช้
เรื่องของสติ จึงได้มีการร่วมกับทีมงานทาโปรแกรม Mindfulness in Leadership โปรแกรม Mindfulness in
Organization และ Mindfulness Therapy หลักการสาคัญ คือ จะไม่อธิบายจิตในเชิงศาสนา แต่จะอธิบายเป็น
เรื่องวิทยาศาสตร์โดยใช้ศาสตร์ ๒ ศาสตร์ ได้แก่ จิตวิทยากับ Neuroscience คือ จิตวิทยาจะอธิบายว่า จิตที่
เราใช้อยู่ทุกวันนี้เรียกว่าจิตพื้นฐาน จิตพื้นฐานมี ๒ อย่าง คือ พักเรียกว่าหลับ ทางานเรียกว่าตื่น จิตพื้นฐาน
มีข้อด้อยสาคัญคือชอบสะสมความคิดลบ ด้วยการทางานแบบนี้ จึงทาให้เราสะสมอารมณ์และความเครียด
และโปรแกรมจะอธิบายหลัก Neuroscience ว่าทาไมเราถึงชอบสะสมความคิดลบ โดยสรุปแล้ ว สมาธิ สติ
จัดว่าเป็นคุณภาพจิตอีกแบบหนึ่ง เรียกว่าเป็นสภาวะจิตขั้นสูง ทางานคนละแบบกับ ภาวะจิต ขั้นพื้นฐาน คือ
เริ่มต้นอันดับแรกจะอธิบายจิตวิทยาของสมาธิ สติ ให้เห็นว่าเป็นเรื่องสภาวะจิต ไม่ใช่เป็นเรื่องของการปฏิบัติ
ธรรมเพื่อการหลุดพ้น อธิบายให้เข้าใจง่ายๆ แล้วก็จะเข้ามาสู่เรื่องอธิบายสมาธิ ในหน้า ๙๕ โดยมีการ
เปรียบเทียบระหว่างวิธีอธิบายแบบพุทธธรรมกับวิธีอธิบายแบบจิตวิทยา หน้า ๙๖ เรื่องปฏิจจสมุปบาท ซึ่งเป็น
ธรรมะที่มีชื่อเสียงมาก ชาวตะวันตกให้การยกย่องมากว่า เมื่อกว่า ๒๕๐๐ ปีมาแล้ว สามารถอธิบายได้ว่า
กระบวนการของจิตเกิดจากการปรุงแต่งจากจิตใต้สานึก ที่เราไม่รู้ก็คือ อวิชานั้น กลายเป็นการปรุงแต่ง คือ
สังขาร แล้วก็กลายเป็นความคิดลบ กลายเป็นความรู้สึกลบ คือความโกรธ ซึ่งมีหลักเดียวกันคือความคิดลบ
มาจากการตกแต่งในจิตใต้สานึกแล้ว ก็กลายเป็นอารมณ์ ล บ พฤติกรรมลบ การฝึกสติ คือ ฝึกสติในการ
ที่จะควบคุมความรู้สึก
ดังนั้ น ในหนั งสื อนี้ ก็ จะเป็ นตั วอย่ างของการอธิบาย (เรื่ องจิ ต) เป็นจิ ตวิ ทยาให้ เข้ าใจได้ ง่ าย
และ ฝึกได้ง่ายขึ้น โดยจะอธิบายควบคู่กันกับ Neuroscience ก็จะมีเรื่องของสมองว่าทางานอย่างไร คิดว่า
น่าจะช่วยให้เข้าใจพุทธรรมในคาอธิบายทางจิตวิทยา
ที่ประชุมรับทราบ

๑.๒ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากอธิการบดี
๑) เรื่องงบประมาณแผ่ นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัย ได้ไปชี้แจงงบประมาณ
ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ และวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมีสถานะเทียบเท่ากรม
จึงต้องมีการตั้งงบประมาณ และต้องไปชี้แจงงบประมาณต่อกรรมาธิการ ซึ่งในปี ๒๕๖๓ นี้ คาดว่าจะได้รับ
งบประมาณจานวน ๓๒๗,๐๓๗,๔๐๐ บาท โดยมีงบลงทุน ๗๘.๖ ล้านบาท โครงการขนาดใหญ่ คือ การนา
สายไฟฟ้าลงดิน ที่จะทาให้ครบในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องจากในการทาครั้งแรกยังไม่มีประสบการณ์ และ
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงชุดกรรมาธิการ จึงต้องมีการชี้แจงเหตุผลการนาสายไฟลงดินด้วย และในปีที่ผ่านมา
ได้รับงบประมาณสร้างหอพัก แต่ไม่สามารถสร้างเสร็จภายในปีงบประมาณ จึง ต้องมีการชี้แจงเหตุผล สาเหตุ
คือ ๑) มีการเปลี่ยนสถานที่ ๒) ระบบฐานรากอันเนื่องจากเป็นพื้นที่ภูเขา ตามแผนงาน หอพักจะใช้รับ
นักศึกษาครูที่มาเรียน ชั้นปีที่ ๑ และปีที่ ๒ ในการพัฒนาการผลิตครูอิงสมรรถนะ ซึ่งจะต้องอยู่ประจา ๒ ปี
งบประมาณอีกส่วนหนึ่ งที่สาคัญคืองบประมาณพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะมีจานวนใกล้ เคียงกับ
ปีที่ผ่านมา โครงการหลักของปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จะเป็นเรื่องนโยบายของกระทรวง คือต้องการให้ราชภัฏขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานราก ยกระดับรายได้ และพัฒนาท้องถิ่น โรงเรียน ชาวบ้าน การพัฒนาจิตสานึกประชาธิปไตย
ให้กับประชาชน การพัฒนาครู และการทาสื่อให้โรงเรียนขนาดเล็กใช้งาน
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกชุด)
๒) มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง ได้ เ ป็ น เจ้ า ภาพจั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ าโรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ ๓๑ " ต้นกล้าราชพฤกษ์เกมส์ " ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒
ณ สนามกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีโรงเรียนสาธิตเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด ๑๓ โรงเรียน
โดยมีนักเรียน ผู้ปกครอง กว่าห้าพันคน ทาให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในจังหวัดราชบุรี แต่สิ่งหนึ่งที่ได้ประโยชน์
นอกเหนื อ จากการแข่ ง ขั น กี ฬ าคื อ มีก ารท างานร่ ว มกั นของทุ ก กลุ่ ม generations ที่ ได้ ม าร่ ว มกั น ท างาน
โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งนั กเรี ย นโรงเรี ย นสาธิตของมหาวิทยาลั ยได้มาร่ว มทั้งหมด นักศึกษาของมหาวิทยาลั ย
หลายสาขาได้มามีบทบาทอย่างสาคัญในการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ ผลการแข่งขันโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้อันดับที่ ๖ ได้รับ ๓ เหรียญทอง ๑ เหรียญเงิน ๒ เหรียญทองแดง สิ่งที่สาคัญที่สุด
กว่าเหรียญรางวัลคือการทาให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม ในการทากิจกรรมร่วมกัน
๓) เมื่อวันที่ ๑๐ – ๑๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ได้รับเกียรติให้ดาเนินการจัดการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ ๕
ร่วมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพโครงการ
ประชุ ม สั ม มนาสภาคณบดี ค ณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมทั่ว ประเทศ ครั้ง ที่ ๒๙ ณ ห้ อ งประชุ มทรั พ ย์ คิ รี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
๔) โครงการครูรั กถิ่น มหาวิทยาลั ยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้รับการคัดเลือกจาก ๑๑ แห่ ง
ให้ผลิตครูสาหรับบรรจุราชการเมื่อสาเร็จการศึกษาใน ๔ ปีข้างหน้า ขณะนี้จะเป็นรุ่นที่ ๑ หลักการ คือ จะให้
ทุนนักศึกษา คนละ ๑๔๐,๐๐๐ บาท โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยให้มหาวิทยาลัย
จานวน ๔๐,๐๐๐ บาท ทุกปีเป็นค่าใช้จ่ายให้กับนักศึกษาในการดารงชีพ อุปกรณ์ มหาวิทยาลัยจะรับผิดชอบ
๖ จังหวัด คือ จังหวัดราชบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดจันทบุรี และ
จังหวัดตราด กระบวนการคัดเลือก คือ มีการคัดกรองนักศึกษาเพื่อมาเข้าค่าย และคัดเลือกเหลือ จานวน
๒๕ คน เพื่อเข้ารับทุน หลักสูตร ๔ ปี เพื่อเป็นครูอนุบาล เกณฑ์การคัดเลือก นักศึกษาจะต้องมีภูมิลาเนาอยู่ใน
ตาบล ที่เป็นตาบลที่อยู่ตามชนบท รายได้ครอบครัวต้องไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท ต่อเดือน โดยมีเครื่องมือและ
วิธีการตรวจสอบ

๕) โครงการ สสส.จอมบึงมาราธอน ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เพื่อการยกระดับการจัดการแข่งขันมาราธอนของประเทศ โดยได้มีการคัดเลือกสนามวิ่ง ๖ สนาม เพื่อรับการ
สนั บ สนุ น จากกระทรวงการท่องเที่ย วและกีฬา สมาคมกีฬากรีฑาแห่ งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์
AAA SAT TCEP ททท. และ สานักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จับมือกันเพื่ อยกระดับการ
แข่งขันมาราธอน ในประเทศไทยให้เป็นมาตรฐานระดับสากล โดยจอมบึงมาราธอนได้รับการคัดเลือกร่วมกับ
สนามภูเก็ตธอน บางแสนมาราธอน บุรีรัมย์มาราธอน กรุงเทพมิดไนท์มาราธอน และขอนแก่นมาราธอน
ซึ่งเมื่อศึกษาภูมิหลังพบว่า จอมบึงมาราธอนมีความแตกต่าง คือ จัด ในรูปแบบเครือข่ายในท้องถิ่น จัดเป็น
ประเพณี โครงการนี้จะดาเนินการ ปี ๒๕๖๔
๖) เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ กรรมาธิการวุฒิสมาชิก ได้เชิญอธิการบดี อุปนายก
สภามหาวิทยาลัย และรองอธิการบดีที่ดูแลด้านนโยบายและแผน ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมหาวิทยาลัย
อยู่ในกลุ่มภาคกลาง มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม อดีตรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอกประจิน
จั่นตอง เป็นประธานในการประชุม มหาวิทยาลัยต้องนาผลงาน นวัตกรรมเด่นไปนาเสนอ และมหาวิทยาลัยได้นา
ผลงานของนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากการประชุมที่จังหวัดเชียงใหม่นาเสนอ ได้ รับความสนใจจากกรรมาธิการ
อย่างมาก เพราะผลงานส่ วนใหญ่ในงานจะเป็นผลงานของอาจารย์ ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็ น
เกี่ยวกับบทบาทของอุดมศึกษาในการเปลี่ยนแปลงตามยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี
อุปนายกสภามหาวิทยาลั ย แจ้งเพิ่มเติมว่า ขอชื่นชมอธิการบดี และทีมบริห ารที่นาผลงาน
นักศึกษา ไปแสดง ซึ่งพบว่ากรรมาธิการวุฒิสมาชิกสนใจและใช้เวลาอยู่ที่บูทของเรามากเป็นพิเศษ ได้รับคาชื่นชม
ประเด็น ที่น่าสังเกต คือ มีการกล่าวถึงวิกฤติของอุดมศึกษาไทย ได้แก่เรื่องผลกระทบของเทคโนโลยี และ
เรื่องจานวนนักศึกษาที่ลดลง
นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวเสริมว่า การจัดการศึกษา Basic Education มีรากฐานของ
Creative Thinking และ Critical Thinking สูง แต่ถ้าการจัดการศึกษาดังกล่าวยังไม่ประสบความสาเร็จ
ที่มหาวิทยาลัยสามารถเสริมได้ คือ การทา Competency Based Learning และการส่งเสริม เติมเต็มการเรียน
โดยไม่เน้นใบปริญญา หรือการต่อยอด เพราะว่าการปรับปรุง Basic Education ใช้เวลาค่อนข้างยาวมาก
อีกทั้งการเติมเต็ม สายอาชีพในอนาคต เช่น การใช้ AI ทางการเกษตร มองว่าเป็นโอกาส มีความต้องการสูง
โดยเป็น AI ที่ไม่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงมาก เช่น การฉีดยาฆ่าแมลง การเก็บเกี่ยว ที่ต่างกับ AI ที่ใช้ในอุตสาหกรรม
ที่จะมีความซับซ้อน น่าสนใจมากถ้าเรามีหลักสูตรที่จะให้เกษตรกรมาเรียนรู้เรื่อง AI โดยไม่ต้องมาจบปริญญาตรี
อาจใช้ Blue Ocean Strategy (BOS) เป็นเครื่องมือมาดูว่าสาขาใดบ้างที่เหมาะสมในการดาเนินการให้เป็น
เชิง Competency
ดร.กาพล วันทา กล่าวเสริมว่า สิ่งที่เป็นทิศทางที่สาคัญอีกสองประเด็น คือ การสร้างหรือพัฒนาครู
และการพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาครู ที่สาคัญคือการผลิตและการปลูกฝังความเป็นครู การพัฒนาท้องถิ่น คือ
การมาดูว่าสาขาวิชาที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง คือ สาขาเกษตรกรรม และสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท้องถิ่น
ที่มหาวิทยาลัยต้องทาให้มีความโดดเด่น เราจะทาอย่างไรให้ทั้งสองสาขาเป็นจุดเด่น
นายเรืองชัย เนตรปฐมพร ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กล่าวเสริมว่า
เนื่องจากสังคมไทยกาลังก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ เรื่องแพทย์แผนไทย ที่มหาวิทยาลัยมีสาขาแพทย์แผนไทย
มหาวิทยาลัย น่าจะต้องให้ความสาคัญ และเนื่องจากสนามกีฬาของมหาวิทยาลัยยังเป็นลู่ดิน จึงควรปรับปรุง
ให้เป็นมาตรฐาน เป็นลู่ยาง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและคนในท้องถิ่น

นายประพันธ์ มนทกานติวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวเสริมว่า มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียง
เรื่องการผลิตครู เนื่องจากสถานประกอบการ ยังขาดผู้ฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอด จึงเป็นโอกาส
ต่อยอดความเชี่ยวชาญไปสู่ภาคอุตสาหกรรม โดยการจัดอบรมระยะสั้นเรื่องเทคนิคการเป็นครู ให้หัวหน้างาน
ได้ มาเข้ารั บ การอบรม บุ คคลเหล่ านี้ เก่งงาน ช านาญงาน แต่อาจต้องการแนวคิด วิธีการในการสอนหรือ
ถ่ายทอดงานเพิ่มเติม เรื่องนี้ยังจะมีผลเป็นการประชาสัมพันธ์ไปทั่วประเทศด้วย
นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวเสริมว่า มหาวิทยาลัยควรต้องทา Blue Ocean Strategy (BOS)
เพื่อวิเคราะห์ว่าเราจะเปลี่ยนหลักสูตรอย่างไรให้ออกจากมิติเดิม มีแผนยุทธศาสตร์ที่ทาสิ่งเหล่านี้ ซึ่งจะทาให้
การพัฒนาคนเปลี่ยนไป และรองรับด้วยระบบภาระงาน ก็จะเป็นโอกาสสาคัญของมหาวิทยาลัย จึงมีข้อเสนอ
คือ ๑) กรรมการบริหารควรไปพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องนี้และนากลั บเข้ามาเป็นวาระให้สภามหาวิทยาลัยได้ให้
ข้อคิดเห็น ๒) ทา Blue Ocean Strategy (BOS) ในเรื่องการเรียนการสอนและการฝึกอบรมที่ทาให้มหาวิทยาลัย
สามารถตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่ได้
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๓ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากกรรมการ
นายเรืองชัย เนตรปฐมพร ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มีเรื่องแจ้ง
ดังนี้
๑) เมื่อวันที่ ๑๔ – ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จัดงานประเพณีปีนเขาเข้าถ้า รายได้บรรลุ
เป้าหมายที่กาหนดไว้ และขอขอบคุณนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ช่วยสนับสนุน
กิจกรรมมัจฉาการกุศล
๒) เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้จัดพิธี
มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งแต่ละปีไม่ต่ากว่า ๑๐๐ ทุน ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท
๓) คณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย จะจ าหน่ า ยเสื้ อ VIP ส าหรั บ งานจอมบึ ง
มาราธอน วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อหารายได้ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๔ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากเลขานุการ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒
เมื่อวันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ประธานขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่
๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
มติ ที่ป ระชุ ม ที่ ป ระชุมมี มติรั บ รองรายงานการประชุมสภามหาวิท ยาลั ยราชภัฏ หมู่บ้ านจอมบึ ง
๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ติดตามการปฏิบัติตามคาพิพากษาศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขดาที่ บ.๑๖๖/๒๕๕๗
คดีหมายเลขแดงที่ บ.๔๖๒/๒๕๖๑ (คดีหมายเลขดาที่ อบ.๗๐/๒๕๖๒ ของศาลปกครองสูงสุด)
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข รายงานว่า จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ สภามหาวิทยาลัยได้มอบให้มหาวิทยาลัยดาเนินการเจรจากับทาง
ผู้ฟ้องหรือผู้เกี่ย วข้อง เพื่อชี้แจงทาความเข้าใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์ของสภามหาวิทยาลั ย และการเห็ น
ประโยชน์ ใ นการท าหน้ า ที่ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ต่ อ ส่ ว นรวม นั้ น อธิ ก ารบดี ไ ด้ ม อบหมายให้ เ ลขานุ ก าร
สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ดาเนินการเจรจากับทางผู้ฟ้องหรือผู้เกี่ยวข้อง ในการนี้ขอให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์
อินทร์ศิริพงษ์ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า รองอธิการบดี และอาจารย์ ดร.ทัศนีย์
นาคเสนีย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้ร่วมทีมการเจรจาดังกล่าว
ที่ประชุมรับทราบ
๓.๒ ติดตามการปฏิบัติตามคาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด กรณีผู้ที่มีอายุ ๖๐ ปี ได้รบั การแต่งตั้ง
เป็นผู้บริหาร
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อ
วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่องสืบเนื่อง ในระเบียบวาระที่ ๓.๓ ร่างคาร้องต่อศาลปกครองสูงสุด เพื่อขอ
แนวทางในการปฏิบัติตามคาพิพากษาของ ศาลปกครองสูงสุด กรณีผู้ที่มีอายุ ๖๐ ปี จะได้รับการแต่งตั้งเป็น
ผู้บริหาร โดยสภามหาวิทยาลัยมีมติที่ประชุม เห็นชอบคาร้องต่อศาลปกครองสูงสุด เพื่อขอแนวทางในการ
ปฏิบัติตามคาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด กรณีผู้ที่มีอายุ ๖๐ ปี ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร โดยให้ปรับ
ข้อความที่แสดงผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดี ในส่วนต้นของเอกสาร
ต่อมามหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้งานวินัยและนิติการได้ดาเนินการแก้ไขคาร้องให้เป็นไปตาม
มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยดังกล่าว และมอบให้ดาเนินการยื่นคาร้องดังกล่าวต่อศาลปกครองสู งสูด เมื่อวันที่
๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ศาลปกครองสูงสุดได้มีหนังสือแจ้งคาสั่งศาล ฉบับลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ความว่า
ด้วยคดีเรื่องนี้ ท่านได้ยื่นคาร้องขอแนวทางในการปฏิบัติตามคาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ลงวั นที่ ๔
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า ท่านมิใช่คู่กรณีในคดีนี้ ฉะนั้นจึงแจ้งสั่งมาเพื่อทราบ
มหาวิทยาลัยจึงขอแจ้งคาสั่งศาลดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม)
ที่ประชุมรับทราบ
๓.๓ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข สืบเนื่องหน้า ๒๐ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการ
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ ล งนามค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง เรี ย บร้ อ ยแล้ ว วั น ที่ ๙ ธั น วาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒ จะต้องมีการจัดทาประกาศการได้มาซึ่งผู้สมควรดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถาบันวิจัย และพัฒนา
ภายใน ๑๕ วัน วันสุดท้ายเป็นวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอกาหนดวันประชุมคณะกรรมการสรรหาเป็น
วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ที่ประชุมรับทราบ

๓.๔ โครงการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ จอมพล
ประธาน สืบเนื่องหน้า ๑๙ เรื่องการให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยไปบริหาร
จัดการโรงแรมจอมพล พาเลช มีความคืบหน้าอย่างไร
ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ณฐพรภัทร์ อินทร์ ศิริพงษ์ รายงานว่ า คณะกรรมการส่ งเสริม กิจการ
มหาวิทยาลัย ตามกฎหมายแล้ว อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการไม่สามารถเป็นผู้ดาเนินการบริหารจัดการ
โรงแรมจอมพล พาเลซได้
ดร.ก าพล วั น ทา เสนอว่ า บริ ห ารจั ด การในนามมหาวิ ท ยาลั ย โดยกรรมการที่ อ ยู่ ใ น
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยบริหารจัดการเอง หรืออาจจะเป็นสภาวิชาการดาเนินการบริหาร
จัดการก็ได้ ซึ่งไม่ใช่เอกชน หากให้องค์กรภายนอกหรือเอกชนมาดาเนินการต้องมีการประมูล มีกระบวนการ
เป็นไปตามระเบียบ
มติที่ประชุม มอบให้ มหาวิทยาลั ยแต่งตั้งคณะทางานเพื่อหาแนวทางการดาเนินการโครงการ
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ จอมพล
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วง
๔.๑ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วงจากสภาวิชาการ
๔.๑.๑ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาประจาภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ชี้แจงรายละเอียดว่า ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
มีนักศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี จานวน ๑๗๐ คน ซึ่งคณะกรรมการประเมินผลการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญา
แก่ผู้สาเร็จการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติ ที่ ป ระชุ ม อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จานวน
๑๗๐ คน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากอธิการบดี
๕.๑.๑ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการแทนตาแหน่งที่ว่าง
อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ชี้แจงรายละเอียดว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณณา โชคบันดาลสุข กรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการ ผู้แทนประธาน
สาขาวิชา ได้ครบวาระการดารงตาแหน่งประธานสาขาวิชา และอาจารย์ ดร.พนารัตน์ แสงวิจิตร และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ยุ พา สะรุ โณ กรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการ ผู้ แทนคณาจารย์ประจา ได้ไปดารง
ตาแหน่งประธานสาขาวิชา จึงมีผลให้กรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการ จากผู้แทนประธานสาขาวิชา
และผู้แทนจากคณาจารย์ ประจาว่างลง คณะวิทยาการจัดการจึงดาเนินการได้รายชื่อผู้ แทนจากประธาน
สาขาวิ ช า และผู้ แ ทนจากคณาจารย์ ป ระจ าตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง ว่ า ด้ ว ย
คณะกรรมการประจาคณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)

มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๑) และ (๑๗) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง ว่าด้ว ย
คณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบให้ แต่งตั้งกรรมการประจาคณะ
วิทยาการจัดการแทนตาแหน่งที่ว่าง ดังนี้
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิสา โพธิ์พรม
ผู้แทนประธานสาขาวิชา
กรรมการ
๒) อาจารย์ ดร.พนารัตน์ แสงวิจิตร
ผู้แทนประธานสาขาวิชา
กรรมการ
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา โชคบรรดาลสุข ผู้แทนจากคณาจารย์ประจา กรรมการ
๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาใย มีเสน่ห์
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจา กรรมการ
๕.๑.๒ พิ จ ารณา ร่ า ง แผนปฏิ บั ติ ร าชการระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รองอธิการบดี ชี้แจงรายละเอียดว่า
ตามที่สภามหาวิทยาลั ย ในการประชุม ครั้ งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีมติอนุมัติ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ประกอบ
กับสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งดาเนินการ เพื่อขับเคลื่อนแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ชาติและระบบติดตามและประเมินผลแห่ งชาติ (eMENSCR) โดยให้ มหาวิทยาลั ย
ดาเนินการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ตามแบบที่กาหนด ภายใต้แผน ๓ ระดับ ดังนี้
ระดับที่ ๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๖ ด้าน
ระดับที่ ๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ระดับที่ ๓ แผนปฏิบัติการ/ราชการ (ระยะ ๕ ปี (ระยะแรก ๓ ปี) และรายปี)
และเพื่อให้การดาเนินการภายใต้แผนระดับที่ ๓ ตามที่กาหนด เป็นไปด้ว ยความ
เรียบร้อย จึงเสนอแผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้าน
จอมบึง โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้ง ที่ ๑๐ /๒๕๖๒
เมื่อวันพฤหั สบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เรียบร้ อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลั ยเพื่อพิจารณา
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
กรรมการสภามหาวิท ยาลัย มีข ้อ เสนอแนะให้เ พิ ่ม โครงการในแต่ล ะด้า นของ
ยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้
๑) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ โครงการพัฒนา
หลักสูตรที่ตอบสนองต่ออาชีพในอนาคต โครงการพัฒนาสภาวะจิตเพื่อการมีสติสาหรับนักศึกษาและบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย โครงการสัมมนา Blue Ocean Strategy (BOS) ด้านการเรียนการสอน และด้านการฝึกอบรม
โครงการพัฒนาระบบการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
๒) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ได้แก่ โครงการจอมบึงมาราธอน
๓) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ได้แก่ โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อ
เกษตรอัจฉริยะ โครงการพัฒนาพันธุ์พืช โครงการเสริมการปลูกพืชเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร โครงการ
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
๔) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ได้แก่ โครงการทบทวน
ภาระงานอาจารย์ให้สอดรับกับการทางานในรูปแบบใหม่ จัดกิจกรรม Home Meeting

มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัตแิ ผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
๕.๑.๓ พิจารณา ร่าง แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รองอธิการบดี ชี้แจงรายละเอียดว่า
ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีมติอนุมัติ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ประกอบ
กับสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจั ยและนวัตกรรม แจ้งดาเนินการเพื่อขับเคลื่อน
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) โดยให้มหาวิทยาลัย
ดาเนินการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ตามแบบที่กาหนด ภายใต้แผน ๓ ระดับ
ดังนี้
ระดับที่ ๑
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๖ ด้าน
ระดับที่ ๒
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ระดับที่ ๓
แผนปฏิบัติการ/ราชการ (ระยะ ๕ ปี (ระยะแรก ๓ ปี) และรายปี)
และเพื่อให้การดาเนินการภายใต้แผนระดับที่ ๓ ตามที่กาหนด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จึงเสนอแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๖๒ เรี ยบร้ อยแล้ ว จึ งเสนอสภามหาวิทยาลั ยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ
การประชุม)
กรรมการสภามหาวิท ยาลัย มีข ้อ เสนอแนะให้เ พิ ่ม โครงการในแต่ล ะด้า นของ
ยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้
๑) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ โครงการสัมมนา
Blue Ocean Strategy (BOS) ด้านการเรียนการสอน และด้านการฝึกอบรม โครงการพัฒนาสภาวะจิต
เพื่อการมีสติสาหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย โครงการพัฒนากระบวนการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
ให้แก่นักศึกษาและบุคลากร
๒) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ได้แก่ โครงการจอมบึงมาราธอน
๓) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ได้แก่ โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
๔) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ได้แก่ โครงการทบทวน
ภาระงานอาจารย์ให้สอดรับกับการทางานในรูปแบบใหม่/จัดกิจกรรม Home Meeting
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

๕.๑.๔ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัย
ในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยข้อ ๔
แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๒
กาหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ นั้น มหาวิทยาลัยจึงดาเนินการ
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๒
ให้ ได้ รายชื่ อผู้ สมควรด ารงต าแหน่ งคณะกรรมการจริยธรรมการวิ จัยในมนุ ษย์ เรี ยบร้อยแล้ ว จึงเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๔ แห่ งระเบียบมหาวิทยาลั ยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ สภามหาวิทยาลัยมีแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.

ดร.คมศร วงษ์รักษา
อาจารย์ ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด ดวงจักร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ สุจริตรักษ์
อาจารย์ ดร.เสรี เพิ่มชาติ
อาจารย์ ดร.จรรยา พรหมเฉลิม
อาจารย์ ดร.ชลธิรา กาวไธสง
อาจารย์อภิลักษณ์ ธรรมวิมุตติ
อาจารย์ยุพยงค์ วิงวร
อาจารย์ ดร.นาวิน คงรักษา
นางสาวณัจฉรียา อนันโท
นางสาวจริยาภรณ์ โตเผือก

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๕.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลงานของ
มหาวิทยาลัย
๕.๒.๑ พิจารณารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทองประวิตร จาปาเงิน ประธานกรรมการ ชี้แจง
รายละเอียดว่า คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีอานาจหน้าที่ในการ
ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้งบประมาณ การจัดการศึกษา การวิจัย ดังนี้
(๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลั ยและอธิการบดี โดยรับฟังความคิดเห็ นอย่าง
กว้างขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประกอบการประเมินผลงาน และ (๒)
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี พร้อมความเห็นต่อ
สภามหาวิทยาลั ย ทุกปี และเพื่อให้ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของ

อธิการบดี เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good
Governance)
จึงได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏ หมู่บ้าน
จอมบึง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย รายงานผลการติดตามติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงขอนาเสนอสภามหาวิทยาลั ย
เพื่อพิจารณา
นางเบญจวรรณ ยินดียม กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อคิดเห็นและเสนอแนะ ดังนี้
๑) มหาวิท ยาลัย ควรมีก ระบวนการพัฒ นาทัก ษะภาษาอัง กฤษสาหรับ นัก ศึก ษาและ
อาจารย์ของมหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง
๒) มหาวิทยาลัยควรจัดประชุมทั้งมหาวิทยาลัย (Home Meeting) เพื่อการสื่อสารและ
ทาความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ
มติ ที่ประชุม อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) และ (๑๗) แห่ งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ เห็นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๕.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
๕.๓.๑ พิจ ารณาแต่ง ตั ้ง พนัก งานมหาวิท ยาลัย (สายวิช าการ) ให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ได้ดาเนินการเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน ๓ ราย คือ นางสาววรรณนิสา ปานพรม นางสาวสมภัสสร บัวรอด
และนายสุ ริ ย าวุธ เสาวคนธ์ ตามหลั กเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ในการประชุม
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒
วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๙) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน ๓ ราย ดังนี้

๑) นางสาววรรณนิสา ปานพรม ดารงตาแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย
ตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
๒) นางสาววสมภัส สร บั ว รอด ดารงตาแหน่งผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ สาขาวิช าการศึกษา
ตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
๓) นายสุ ริ ย าวุ ธ เสาวคนธ์ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ สาขาวิ ช าเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดี ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จะครบวาระการดารงตาแหน่ง ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามความในข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิ ทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ กาหนด “ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหา จานวนห้าคนเพื่อสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานและกรรมการ ตามข้อ ๕
ภายในเวลาหกสิบวันก่อนที่คณะกรรมการจะครบวาระ” จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ดังนี้
๑) ผศ. ดร.โสภณ พวงสุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
๒) ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๓) นายประพันธ์ มนทการติวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๔) ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่ง
รองอธิ การบดี คณบดี ผู้ อ านวยการสถาบั น
ผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการศูนย์ หัวหน้า
ส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
กรรมการ
๕) ผศ.ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม
ประธานสภาคณาจารย์ และข้ าราชการ และ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา กรรมการ
๖) นายพูนชัย คทาวัชรกุล
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
เลขานุการ
๖.๒ ประธาน เสนอว่า สภามหาวิทยาลัยควรจัดระเบียบวาระการประชุมประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้
๑) การเปิดสอนสาขาวิชาใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับอนาคต
๒) การจัดภาระงานสาหรับอาจารย์
๓) บทบาทของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับเรื่องเกษตรอินทรีย์
๔) กระบวนการพัฒนาภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา/อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

๖.๓ อาจารย์สมชาติ เกตุพันธ์ ขอฝากผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเรื่องของสนามฟุตบอลซึ่ง
ได้รับการซ่อมแซมและปรับปรุง ต้องการให้ทบทวนการใช้เป็นพื้นที่สาหรับกางเต็นท์และจอดรถบ้านในงาน
จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ ๓๕ อาจจะเกิดความเสียหาย
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค์

ผู้บันทึกและผู้พิมพ์
ผู้บันทึกและผู้พิมพ์
ผู้บันทึกและตรวจรายงาน
ผู้ตรวจทานรายงาน

