๑

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น ๓ อาคารอานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รายนามผู้เข้าประชุม
๑. นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
๔. ดร.คมศร วงษ์รักษา
๕. นายประพันธ์ มนทการติวงศ์
๖. นายเรืองชัย เนตรปฐมพร

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
อธิการบดี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม
ประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง
กรรมการจากผู้บริหาร
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ กรรมการจากผู้บริหาร
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์
กรรมการจากผู้บริหาร
๑๑. อาจารย์ ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต สมพงษ์เจริญ
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
๑๓. อาจารย์ ดร.นาวิน คงรักษา
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
๑๔. อาจารย์สมชาติ เกตุพันธ์
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
๑๕. อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข
รองอธิการบดี
๑๖. นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
๑๗. นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์
นิติกร
๑๘. นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
๑. อาจารย์จันทิมา ดรจันทร์ใต้
๒. ว่าทีร่ ้อยโทไพฑูรย์ เหมือนเพ็ชร
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

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

๒
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากประธาน
๑) เนื่องจากปัจจุบันมีภาวะวิกฤติ เรื่อง Active Shooting ซึ่งมีแง่มุมบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับ
มหาวิทยาลัย เพราะว่าจากปรากฏการณ์ทั่วโลก แหล่งหนึ่งที่เป็นเหยื่อของ Active Shooting คือมหาวิทยาลัย
จึงคิดว่าจะนาเสนอข้อมูลเพื่อการเรียนรู้และข้อพึงระวัง โดยมีประเด็นดังนี้
สถานการณ์
ก่อนปี ค.ศ. ๒๐๐๐ เกิดเหตุการณ์ ปีล ะ ๒ - ๓ ครั้ง หลั งจากนั้นเพิ่ มขึ้นเรื่อย ๆ จนเป็ น
เดือนละ ๑ - ๒ ครั้ง ครึ่งหนึ่งของจานวนที่เกิดขึ้น เกิดขึ้นในสถานศึกษา กว่า ๑ ใน ๓ เกิดที่ USA และหลายราย
มีหลักฐานชัดเจนว่าได้แรงจูงใจมาจากเหตุการณ์ก่อนหน้า
สาเหตุ
เนื่องจากไม่มีสาเหตุเฉพาะ ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับความเครียด การไม่ได้รับความเป็นธรรม
การถูกล้อเลียน มีบางส่วนที่เป็นแบบแผนความคิด และมีส่วนน้อยที่เกี่ยวกับการป่วยทางจิต เพราะการมีสาเหตุ
ที่หลากหลายทาให้การป้องกันดาเนินการได้ยาก ส่วนใหญ่จึงเป็นการป้องกันทางอ้อม เช่น เรื่องการควบคุม
อาวุธปืน การนาเสนอข่าวเพื่อป้องกันการเลียนแบบ และการจัดการความเครียด หรือทักษะชีวิตต่าง ๆ รวมทั้ง
การดูแลบุคคลที่มีปัญหา
Copy cat
มีโอกาสเกิดขึ้นกับผู้ที่เปราะบางอยู่แล้ว (ตามสาเหตุ) เนื่องจากบุคคลเหล่านี้มีแนวโน้ม
ต้องการระบายความรู้สึกกดดัน การไม่ได้รับความเป็นธรรม และต้องการแสดงออก/แก้แค้น เพื่อให้สังคมรับรู้
ซึ่งจะต่างกับพวกที่ post เพราะความคึกคะนอง
ผลต่อเหยื่อ/การดูแล
- บุคคลส่วนใหญ่จะ shock
- หากเกิดปัญหาสุขภาพจิตจะเป็น ARD (Acting Reaction Disorders) ซึ่งจะหายใน ๑ เดือน
- ความผิดปกติที่เกิดหลังความเครียดที่สะเทือนใจ PTSD (Posttraumatic Stress Disorder)
ประมาณ ๑๐ - ๒๐ % ขึ้นกับความรุนแรงของเหตุการณ์และปัจจัยปกป้อง
- หากการดูแลไม่ดี ปัญหาระยะยาวคือ โรคซึมเศร้า การทาร้ายตนเอง และใช้สารเสพติด
การดูแล
การดูแลควรครอบคลุมผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์/ชุมชนรอบเหตุการณ์ เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายมี
จานวนมาก จึงควรใช้ระบบจังหวัดหรือระบบพื้นที่มากกว่าส่วนกลาง ควรใช้ระบบสาธารณสุขและอาสาสมัคร
ทั้งระบบ กลุ่มที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ คือ กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้ที่เริ่มมีอาการแบบ PTSD ผู้ที่ได้รับผลกระทบมาก ซึ่ง
การระบาย (รวมทั้ง Debrief) อย่างเดียวไม่ช่วย จึงต้องมีการรักษาทั้งการให้ยา CBT (Cognitive Behavior
Therapy) สติบาบัด รวมถึงบทบาทของครอบครัว ชุมชนในการดูแล เป็นปัจจัยปกป้อง

๓
ข้อมูลข่าวสารและข้อคิดเห็นเพื่ออนาคต
- อาจจะมีเหตุการณ์เลียนแบบเกิดขึ้น ดังนั้นจึงควรหาทางป้องกัน เพราะความเครียด
มีผลต่อการเกิด violence ทั้งกับตนเอง ครอบครัว บนท้องถนน และ mass การใช้ ๓ ส. (สอดส่องมองหา
ใส่ใจรับฟัง ส่งต่อเชื่อมโยง) และการจัดการความเครียดยังมีความจาเป็น
- การเสนอข่าว เนื่องจากปัจจุบันมีการเสนอข่าวแบบสร้าง Rating ต้องระวังไม่ให้เป็น
การสร้างความเครียด การเอาอย่างและการให้ข้อมูลแก่ผู้ร้าย ควรเน้นข่าวสารด้านเหยื่อและผู้แก้ไขสถานการณ์
มากกว่า
- การรับรู้ ข้อมูลข่าวสารมีความสาคัญในการป้องกันความเครียด
 ปริมาณ (พอเหมาะไม่เกิน ๑ - ๒ ชั่วโมง ต่อวัน ไม่เสียหน้าที่การงาน)
 คุณภาพ (หลีกเลี่ยงข่าวเร้าอารมณ์, เน้นข่าวที่ให้ความเข้าใจ เสนอข่าวด้านผู้กอบ
กู้วิกฤติ ผลกระทบ)
- การแสดงออกทางบวก ช่วยให้อารมณ์มั่นคง เช่น การร่วมไว้อาลัย แสดงความ
เสียใจและความเห็นอกเห็นใจ หลีกเลี่ยงการแสดงออกทางลบ เช่น ใช้คารุนแรงกับผู้กระทาหรือครอบครัว
หลักการจัดการกับภาวะวิกฤติ

UN ได้วิเคราะห์ว่าโลกจะพบกับภาวะวิกฤตมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งจากธรรมชาติและจากมนุษย์
โดยผู้เชี่ยวชาญสรุปหลักการจัดการกับภาวะวิกฤตมาได้ ๕ ข้อคือ
- Safe ต้องทาให้เกิดความรู้สึกปลอดภัย
- Calm ความสงบ
- Hope ทาให้มีความหวัง
- Efficacy ทาให้มีความรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถ ทาอย่างไรให้ใช้พลังของตนเอง
- Connectedness ด้านสังคมที่ต้องใช้สายสัมพันธ์ที่มีอยู่ให้เกิดประโชน์

๔
การเสนอข่าวที่ดี
What
: ควรเน้นข่าว ไม่ใช่วิธีการ
ไม่ควร drama ไปในชีวิตส่วนตัวหรือภาวะอารมณ์ที่รุนแรง
So What : ควรให้เกิดความเข้าใจถึงปัญหา สาเหตุ
เชื่อมโยงกับประชาชน
What Next : สิ่งที่ควรจะทาเพื่อป้องกันทั้งระดับบุคคลและสังคม
การแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้น/ยาว
ข้อเสนอต่อมหาวิทยาลัย
(๑) วิชาที่สอน
GE : การจัดการกับภัยพิบัติ
- Natural Disaster : สึนามิ, แผ่นดินไหว, ไฟป่า, น้าท่วม, ไวรัส, PM ๒.๕
- Man-made Disaster: Mass Shooting, Accident
โดยให้ครอบคลุมกรณีศึกษา แนวทาง ๕ ประการ (The Five Disciplines) บทบาท
พลเมือง
(๒) นิเทศศาสตร์ : จรรยาบรรณสื่อ อิทธิพลสื่อ การเสนอข่าว -/+
(๓) การบริหารจัดการ
- มีแผนรองรับ (หากเกิดเหตุการณ์จะดาเนินการอย่างไร)
- มีการซ้อมแผน
- บูรณาการกับแผนที่มีอยู่แล้ว เช่น เรื่องไฟไหม้
ดร.คมศร วงษ์รักษา เสนอความคิดเห็นว่าควรเพิ่มเติมการสอดส่อง สังเกต ภัยสังคม ด้วย เช่น มิจฉาชีพ
รวมทั้งนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ถ้าได้มามีส่วนช่วยกันสังเกตความผิดปกติ ระมัดระวัง สอดส่อง ในมหาวิทยาลัย
เพิ่มขึ้นด้วยก็จะดี
๒) ในภาคเช้าได้ไปเยี่ยมสถาบันวิจัยและพัฒนา จากการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้เสนอแนวทาง
ในการทางาน ๕ ประเด็น ดังนี้
(๑) Alignment : ถ้าเป็น Alignment การทากิจกรรมจะไม่เป็นแบบแยกกัน ตัวอย่างเช่น ที่จะมีการจัด
กิจกรรมการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ ๘ ถ้าเป็น Alignment เช่น Alignment กับ
วง PLC เรามี PLC การวิจัย แล้วให้ PLC การวิจัยมาเป็นผู้จัด หรือมาเป็น Facilitator คือเป็นตัวขับเคลื่อน หรือเมื่อเรา
มีทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย ถ้าจัดกิจกรรมที่มหาวิทยาลัย ก็ต้องมีความเป็นจอมบึงให้ปรากฏ เราควรมีห้อง

๕
ที่เป็น The must ที่สะท้อนว่าจอมบึงมีชื่อเสียงด้านนี้ที่คนอื่นอยากจะเข้ามาเรียนรู้ โดยต้องเข้ากับวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย
(๒) Learning : การประชุมวิชาการปีละครั้งจะไม่เพิ่ม Learning การ Training ให้อาจารย์ทา
วิจัยได้ดีขึ้น เป็นตัวช่วยหนึ่ง แต่ทั้งสองต้องมีตัว เสริมที่สาคัญคือ วง CoP (Community of Practice) หรือการ
ประชุมเรียนรู้ที่สม่าเสมอ โดยอาจจะแยกกันไปตามกลุ่ม เช่น วิจัยชุมชน วิจัยชั้นเรียน จะทาให้เกิดการเรียนรู้
และพัฒนาได้ดีกว่า
(๓) ระบบประกันคุณภาพภายใน : ควรพัฒนาจาก PDCA เป็น ADLI คือเปลี่ยนจาก P = Plan เป็น
A = Approach D = deploy L เน้นเรื่อง Learning และ I = Integration คือ Alignment ซึ่งตัวชี้วัดจะต่างกันมาก
เช่น ตัวชี้วัดเรื่องการประชุมวิชาการคืออะไร แต่เดิมเรามักกาหนดจากจานวนผู้เข้าร่วมประชุม จานวนผลงาน เป็นต้น
จึงเสนอตัวอย่างว่า ถ้าเรามี Alignment ตัวชี้วัดจะต่างไป เช่น เราอาจกาหนด สัดส่วนการวิจัยเชิงการเรียนการสอน
กับ วิจัยชุมชน เพราะเหล่านี้คือภารกิจของมหาวิทยาลัย ข้อเสนอคือ พยายามกาหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนวิสัยทัศน์
พันธกิจของมหาวิทยาลัย และของสถาบันวิจัยและพัฒนา
(๔) สานต่ อ การท าวิ จั ย ชั้ น เรี ยน และการวิ จั ยชุ ม ชน จากการได้ มี โอกาสไปจั ด ท า workshop
เพื่อยกระดับการสอนและการทางานชุมชนให้กลายเป็นงานวิจัย เห็นว่าควรให้มีวง PLC ของกลุ่มนักวิจัยทั้งสองกลุ่ม
โดยกระตุ้นให้คณะและโปรแกรมวิชาต่างๆ ดาเนินการ
(๕) ปรับปรุงระเบียบ ถ้าระเบียบใดที่คิดว่าควรจะปรับปรุง ควรเสนอกรรมการบริหารพิจารณาปรับปรุง
๓) เรื่องวิกฤติไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ขณะนี้อยู่ระดับ ๒ คือมีการติดต่อ แต่การติดมาจากแหล่งที่แน่นอน เช่น จากคนที่มาจากประเทศจีน
ถ้าระดั บ ๓ คื อ มี ห ลั ก ฐานการแพร่ เชื้ อ โดยที่ ไม่ เกี่ ยวกั บ แหล่ งเกิ ด โรค เช่ น กรณี ป ระเทศเกาหลี ใต้ ที่ มี ข่ าว
super spreader จากหญิงสูงอายุที่เมื่อตนเองป่วยแต่ไม่เข้ารับการตรวจ และได้ไปที่สาธารณะต่าง ๆ ปรากฏว่าพบ
ผู้ ติ ดเชื้ อกว่ า ๒๐๐ คน ท าให้ เกาหลี ใต้ ยกระดั บจาก ๒ เป็ น ๓ ประเทศไทยอยู่ ในช่ วงหั วเลี้ ยวหั วต่ อ ขณะนี้
หน่วยราชการ มีคาสั่งออกมาเกี่ยวกับการเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยง หัวใจสาคัญของโรคนี้ที่ควบคุมได้ยาก คือ
ไม่ ค่อยมี อาการปรากฏ เช่น คนหนุ่ มสาว แต่ แพร่เชื้อได้ ความรุนแรงจะปรากฏในกลุ่ ม เสี่ ยง เช่ น ผู้ สู งอายุ
ผู้มีปั ญ หาหลอดลม มีโรคประจาตัว อัตราการเสียชีวิตประมาณ ๑ - ๒ % คาถามว่าประเทศไทยจะเป็นถึง
ระดับ ๓ หรือไม่ เห็นว่า มีแนวโน้มที่จะเป็น แต่กระทรวงสาธารณสุขจะทาอย่างไรให้ช้าที่สุด มีคาถามว่าจะถึง
เมื่อไร เพราะตอนนี้เศรษฐกิจชะลอหมด โรงงานอุตสาหกรรม การท่องเที่ ยวได้รับผลกระทบ ตามการคาดคะเน
ระยะสามหรือจุดพีค น่าจะเกิดในราวเดือนเมษายน จากนั้นก็อาจจะต้องแบกภาระไปอีกสามเดือน หลังจากนั้น
การฟื้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว น่าจะใช้เวลาอีกอย่างน้อยไตรมาสหนึ่ง รวมประมาณ ๖ เดือน แต่ปีนี้มีภัยแล้งด้วย
ประเด็นที่ต้องการฝากให้กับกรรมการบริหาร คือ ถ้าเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในปีนี้ เราควรคิดแผนรองรับ คือ มีแผน
รองรับ ไว้แล้วเมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ เช่น มีห ลักสูตรพิเศษให้คนมาเรียนในช่วงที่ถูกเลิกจ้างงานให้ สามารถ
ไปเป็นผู้ประกอบการ เป็น SME ได้ รัฐบาลน่าจะสนับสนุนแหล่งทุนให้กับSME และถ้ามหาวิทยาลัยเปิดการเรียน

๖
การสอน หรืออบรม สาขาอะไรที่จะเหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น หรือฟากชนบท จึงขอเสนอว่า อันดับแรก
กรรมการบริหารน่าจะมีการสัมมนากับผู้นาท้องถิ่น เรื่องรับมือภัยแล้งว่าจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง แต่หลักๆ คือ
การเตรียมการรับกับวิกฤติเศรษฐกิจ โดยใช้การมองหรือคาดการณ์ในแง่ลบ (Predict the Worst) เพื่อหาทาง
ป้องกันไว้ก่อน ซึ่งถ้ายึดหลัก Connectedness กับ Efficacy องค์กรที่น่าจะมีบทบาท คือ อบต. ถ้ามหาวิทยาลัย
จัดสัมมนา กับ อบต. หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ให้เข้าใจสถานการณ์ ว่าจะเตรียมรับมื ออย่างไร
ได้บ้าง ก็จะเป็นการเรียนรู้ที่ดี และจะมีข้อมูลกลับมาว่าองค์กรท้องถิ่นต่างๆ นั้นต้องการให้มหาวิทยาลัยทาอะไรบ้าง
กล่าวในระดับ National Level คิดว่าวิกฤติ ที่ถ้าเกิดขึ้นจะไม่เหมือนวิกฤติเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เพราะครั้งนั้น
ยังมีภาคชนบทที่เป็น buffer ให้ เพราะภาคชนบทยังแข็งแรงอยู่ ขณะนี้จะไม่ใช่แบบนั้น เพราะภาคชนบทก็ไม่ได้
เข้มแข็ง ดังนั้นการอยู่รอดอาจจะต้องพึ่ง SME หรือไม่ และระบบ SME ของจังหวัดราชบุรี เข้มแข็งหรือไม่ ซึ่งกว่า
จะเข้มแข็งได้จะต้องมีอะไรมาหนุนเสริม อาจจะต้องเป็น area หนึ่งที่ทีมกรรมการบริหารน่าจะต้องหารือเป็น
วาระเพื่อพิจารณาว่ามหาวิทยาลัยจะทาอย่างไรต่อไป
ดร.คมศร วงษ์รักษา เสนอว่ามหาวิทยาลัยควรเชิญผู้นาท้องถิ่น มาหารือกัน เพื่อให้ทางท้องถิ่นได้
ตื่นตัว เตรียมการป้องกัน ในฐานะมหาวิทยาลัยของท้องถิ่น เป็นโอกาสที่ดี
นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวเสริมว่า ประเด็นการหารืออาจจะเป็นเรื่องภาวะวิกฤตกับบทบาทของ
ท้องถิ่น
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๒ เรื่องแจ้งให้ทราบจากอธิการบดี
๑) ส านั ก งานการวิ จั ย แห่ งชาติ (วช.) กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และ
นวัตกรรม ได้ร่วมเป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนาบุ คลากรวิจัยและนวัตกรรม และการสร้างเครือข่ายการวิจัย
และได้จั ดกิจ กรรมการเพิ่ มศั กยภาพและมาตรฐานบุ คลากรอุดมศึกษา : บ่ม เพาะและ แลกเปลี่ ยนเรียนรู้
เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรสายอุดมศึกษา
ให้ได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ตามความต้องการของ
สังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิต การสร้างมูลค่าเพิ่ม และขีดความสามารถ
ของประเทศในการแข่งขัน ระดับ นานาชาติ โดยในปี ๒๕๖๓ ได้กาหนดกลุ่ มเรื่องผลงาน สิ่ งประดิษ ฐ์และ
นวัตกรรมให้มีความสอดคล้องกับกลุ่มเรื่องของ Thailand ๔.๐ และ BCG โมเดล ๔ กลุ่ม ได้แก่ (๑) การเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตร (๒) การสาธารณสุ ข สุ ขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (๓) การพัฒ นา
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อุปกรณ์อัจฉริยะ พลังงานและสิ่งแวดล้อม และ (๔) การพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายในงานวันนักประดิษฐ์ ประจาปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๔ – ๖
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

๗
ทาหน้ าที่ผู้อานวยการสานักงานการวิจัย แห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
ในการนี้จึงขอเรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มอบเกียรติบัตรให้กับคณะ
อาจารย์ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ได้ผ่านการนาเสนอเอกสารเชิงแนวคิด/ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
ระดับที่มีคุณภาพ ในกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และ นวัตกรรม งานวันนักประดิษฐ์ ประจาปี ๒๕๖๓ จัดโดยสานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ดังกล่าว เพื่อแสดงความยินดีดังมีรายนามต่อไปนี้
อาจารย์ วั ชระ นิ ลเพชร อาจารย์ ประจ าสาขาวิ ชาสั ตวศาสตร์ นั กศึ กษาระดั บปริญญาเอก
สาขาวิชาการ จัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และบัณฑิตวิทยาลัย ได้ผ่านการนาเสนอ
เอกสารเชิงแนวคิด/ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในระดั บที่มีคุณภาพ ระดับ ๔ ดาว ชื่อผลงาน : การตรวจจับ
อาการเป็นสัดและระบุตัวตนในอุตสาหกรรมการเลี้ยงโคนม ด้วยการประมวลผลภาพวีดิทัศน์แบบทันกาลบนพื้นฐาน
โครงข่ ายประสาทเที ยม โดยมี อาจารย์ ดร.นพดล อ่ าดี และอาจารย์ ดร.อดิ ศั กดิ์ แสงส่ องฟ้ า เป็ นอาจารย์
ที่ปรึกษา นายเนติพงษ์ ดวนสูง และนายสมชาย ยิ่งงามแก้ว นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีได้รับรางวัล ๓ ดาว ในการอบรมและนาเสนอผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ชื่อผลงาน : เครื่องฟักไข่ไก่
อัตโนมัติ สาหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไทย โดยมี อาจารย์ ดร.บุรินทร์ นรินทร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา นายจิรชีพ บุตรเลิศวิเศษฐีฐะ นางสาวนาตาชา บุบผาชาติ นางสาวสุวรรณ พันธ์ไทย นักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับรางวัลระดับ ๕ ดาว ในการอบรมและ
นาเสนอผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ชื่อผลงาน : การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จาก เส้นใยสับปะรดเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรนุช จินดาสกุลยนต์ ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
๒) เมื่อวัน ที่ ๓ กุมภาพั น ธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เอกอัครราชทูตอิน โดนี เซียประจาประเทศไทย
Mr.Ahmad Rusdi พร้อมคณะจากสถานทูต ได้มาเยือนมหาวิทยาลัยและทากิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ
ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับประเทศอินโดนีเซีย ๗๐ ปี ได้แก่ (๑) ได้มาร่วมประชุมกับ
คณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัย (๒) ได้บรรยายให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับประเทศ
อินโดนีเซียและ ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอินโดนีเซีย จากการที่ได้แลกเปลี่ยน ท่านเอกอัครราชทูตได้กล่าว
ว่าประทั บ ใจมหาวิท ยาลั ย มาก่ อนตั้งแต่เมื่อครั้งที่ มาสวนพฤกษศาสตร์บ้ านจอมบึ ง เรื่องลิ งอุ รังอุ ตัง และ
ผ่านมหาวิทยาลัย ประทับใจเรื่องสถานที่ จึงสนใจต้องการมาเยือน และได้ประสานงานกับอธิการบดี เรื่อง
การมาเยือน และมานาเสนอเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับอินโดนีเซีย ในการนี้ เลขานุการที่ดูแลเรื่องการศึกษาได้
แจ้ว่าในอนาคตถ้ามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมีความต้องการที่จะประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
ต่าง ๆ ในประเทศอินโดนีเซีย สามารถประสานงานกับท่านได้โดยตรง

๘
๓) เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้มีโอกาส
รับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนธิราเทพยวดี ที่ได้เสด็จมาเยี่ยมโครงการกรมราชทัณฑ์
ปันสุข ทาความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ของกรมราชทัณฑ์ ณ เรือนจากลางเขาบิน จังหวัดราชบุรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประกอบด้วยข้าราชการ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ได้มีโอกาสร่วมรับเสด็จ
๔) เมื่อวันที่ ๑๘ - ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็น
เจ้าภาพจัดการแข่งขัน พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ ๔๒ ซึ่งมีการแข่งขันสองประเภทคือ
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ๑๖ ทักษะ ๔๖ กิจกรรม ผลการแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ได้รับ ๒๔ เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้รับ ๒๐ เหรียญทอง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ได้รับ ๑๘ เหรียญทอง และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้รับ ๑๑ เหรียญทอง
การแข่งขันทักษะกีฬา ผลการแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับ ๑๙ เหรียญทอง
มหาวิทยาลัยราชภั ฏนครปฐม ได้รับ ๘ เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้รับ ๗ เหรียญทอง
และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้รับ ๓ เหรียญทอง
๕) ในวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ขอเรียนเชิญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน
ร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ ๘ “วิจัยแบบบูรณาการสร้างสรรค์
นวัตกรรม ลดความเหลื่ อมล้าของสังคม” ซึ่งเป็นปีที่มีบทความผ่านการตรวจของคณะกรรมการมากที่สุ ด
จานวนทั้งสิ้น ๒๓๕ บทความ โดยมีครบทุกศาสตร์ ดังนี้ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ สาขาการศึกษา สาขามนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการจัดการ และสาขาการท่องเที่ยว
ซึ่งในปีนี้ได้เชิญ Keynote Speakers ๒ ท่าน คือ ศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์
แห่ งประเทศไทย อดี ต เมธี วิจั ยอาวุโส ของ สกว. ปี ๒๕๖๒ และ ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.มหศั กดิ์ เกตุ ฉ่ า
นักวิจัยดีเด่นทางด้านนวัตกรรม ปี ๒๕๖๒ ของ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยได้เชิญผู้ว่าราชการ
จังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงาน หลังจากการเปิดงานแล้ว เป็นการนาเสนอในรูปแบบเสวนา เรื่อง
“นวัตกรรมเปลี่ยนโลก” จากนั้นเป็นการนาเสนอผลงานจานวน ๑๗ ห้อง และในปีนี้ได้เพิ่ม section คือให้แต่
ละคณะคัดเลือกผลงานที่นักศึกษาเป็นผู้นาในการลงพื้นที่เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชนในชุมชนท้องถิ่น
ที่ เกิด จากการเรี ย นในหลั กสู ตรของนั ก ศึก ษา หรือ กิจ กรรมที่ นัก ศึ กษาเป็ น ผู้ น าในการลงพื้ น ที่ มาน าเสนอ
โดยกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณ ให้คณะวิชาละ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อการนี้ ผลงานนี้
จะเป็นส่วนหนึ่งในการนาเสนอ กับ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เพราะวัตถุประสงค์ของการมาเยี่ยม
มหาวิทยาลัยรอบใหม่นี้ คือ เรื่องนักศึกษาที่ได้ไปร่วมการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
๖) ในวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี จะเดินทางมา
ตรวจเยี่ยม และติดตามการดาเนินงาน ในปีที่ ๓ จานวน ๔ เรื่อง ดังนี้
(๑) เรื่องการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
(๒) ติดตามหลักสูตรครุศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

๙
(๓) บทบาทนักศึกษาในการร่วมพัฒนาท้องถิ่น
(๔) พบผู้แทนนักศึกษา (๕ - ๑๐ คน)
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๓ เรื่องแจ้งให้ทราบจากกรรมการ
ไม่มี
๑.๔ เรื่องแจ้งให้ทราบจากเลขานุการ
เพิ่มระเบียบวาระ ที่ ๔.๑.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ประธานขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่
๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีการแก้ไข หน้าที่ ๓ วาระที่ ๑.๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบจากประธาน เพิ่มเติมข้อความท้ายย่อหน้าที่ ๑ ดังนี้ “ ๖) เรื่องการหาทุนซึ่งควรมีระบบ ที่ผ่านมาเราเน้น
จากค่าสมัครและจากสปอนเซอร์ แต่ยังมีเรื่องการบริจาคซึ่งอาจจะเป็นกิจกรรมเสริมที่ทาให้งานวิ่งมีคุณค่ามากขึ้น
ทั้งนี้การทา BOS ให้สาเร็จต้องลดหรือเลิกคุณค่าที่ไม่จาเป็นด้วยเพื่อมาเพิ่มคุณค่าอื่นโดยยังควบคุมค่าใช้จ่ายได้
จึงควรพิจารณาลดหรือเลิกบางอย่างด้วย”
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ติดตามการปฏิบัติตามคาพิพากษาศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขดาที่ บ.๑๖๖/๒๕๕๗
คดีหมายเลขแดงที่ บ.๔๖๒/๒๕๖๑ (คดีหมายเลขดาที่ อบ.๗๐/๒๕๖๒ ของศาลปกครองสูงสุด)
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข รายงานว่า ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยให้รายงานความ
คืบหน้าเรื่องนี้ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง ซึ่งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยที่ผ่านมา มอบให้

๑๐
มหาวิท ยาลั ย ดาเนิ น การวิธีเจรจากั บ ทางผู้ ฟ้ อง หรือผู้ เกี่ ยวข้อ ง ต่อ มามหาวิท ยาลั ยได้ มอบให้ เลขานุ ก าร
สภามหาวิทยาลัย และบุคคลที่เลขานุการเสนอในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ดาเนินการ และได้มีการกาหนด
วันเข้าพบได้แล้ว นั้น ขอเรียนว่า เลขานุการสภามหาวิทยาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า
รองอธิการบดี ได้เข้าพบกับนายสนม ผิวงาม ผู้มอบอานาจในการฟ้องคดี แล้ว โดยได้แนะนาตัว และให้ข้อมูล ดังนี้
๑) เจตนารมณ์ ของสภามหาวิ ท ยาลั ยที่ มี ม ติ ในเชิ งการเจรจาไกล่ เกลี่ ยเพื่ อยุ ติ ปั ญ หา นั้ น
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม คือ มหาวิทยาลั ย และสภามหาวิทยาลัย สามารถดาเนินการหรือทาภารกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
๒) ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาเรื่องการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ชุดผู้ ฟ้องคดี โดยให้ ข้อมูล โดยสรุป ว่า สภามหาวิท ยาลั ยได้เคยเสนอขอโปรดเกล้ าฯ แต่ งตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ชุดผู้ฟ้องคดี แล้ว แต่ต่อมาได้รับการแจ้งจาก
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยสรุป ว่า คณะกรรมการกฤษฎีกา ได้มีวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับ
กระบวนการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุด ดังกล่าว ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประกอบกับเรื่อง
จ านวนกรรมการสภามหาวิท ยาลั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ที่ ไม่ส อดคล้ องกับ จ านวนที่ บั ญ ญั ติ ไว้ในพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงได้มีหนังสือส่งคืนเรื่องการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และจากการหารือ
กับคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย ผลการหารือโดยสรุป
คือ สภามหาวิทยาลัยก็ไม่สามารถกลับไปดาเนินการขั้นตอนเสียใหม่เพื่อให้ถูกต้องหรือให้ชอบด้วยกฎหมายได้
การยุ ติ ก ารฟ้ อ งคดี ในศาลจึ งเป็ น หนทางออกทางหนึ่ ง เกี่ ย วกั บ การได้ ม าซึ่ งกรรมการสภามหาวิท ยาลั ย
ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
๓) นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีความยินดีที่จะเข้าพบเพื่อให้ข้อมูลและ
เจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อยุติปัญหาการฟ้องคดีในศาล รวมทั้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาก็ได้แสดงเจตนารมณ์ว่า
หากมหาวิทยาลัยมีหนังสือถึง ก็จะเสนอไปยังกระทรวงเพื่อแต่งตั้งผู้มาทาหน้าที่เจรจาไกล่เกลี่ย ด้วย ถ้าผู้มอบ
อานาจในการฟ้องคดีอนุญาตหรือยินดีให้ดาเนินการ
นายสนม ผิวงาม รับทราบข้อมูล และขอเวลาในการพิจารณา โดยขอให้ยังไม่มีการเข้าพบเพิ่มเติม
นายกสภามหาวิทยาลัยขอขอบคุณนายสนม ผิวงาม ผู้มอบอานาจในการฟ้องคดี ที่ได้อนุญาตให้ผู้ที่
ได้รับมอบหมายเข้าพบ เพื่อให้ข้อมูล
ที่ป ระชุมได้มีการอภิป ราย ได้ข้อสรุป ว่า เรื่องการปฏิบัติตามคาพิพ ากษาศาลปกครองกลางในคดี
หมายเลขดาที่ บ.๑๖๖/๒๕๕๗ คดีหมายเลขแดงที่ บ.๔๖๒/๒๕๖๑ (คดีหมายเลขดาที่ อบ.๗๐/๒๕๖๒ ของ
ศาลปกครองสูงสุด) ควรต้องมีความก้าวหน้า และการเจรจาควรต้องเป็นทางการ จึงควรเรียนเชิญผู้มอบอานาจ
ในการฟ้ อ งคดี รวมทั้ ง ผู้ รั บ มอบอ านาจในการฟ้ อ งคดี ถ้ า ผู้ ม อบอ านาจมี ค วามประสงค์ ให้ เชิ ญ มายั ง
มหาวิทยาลัย เพื่อเจรจาไกล่เกลี่ย โดยนายกสภามหาวิทยาลัยยินดีที่จะเป็นผู้เจรจาไกล่เกลี่ย

๑๑
มติ ที่ป ระชุม มอบมหาวิทยาลัยประสาน และเรียนเชิญ ผู้มอบอานาจในการฟ้องคดีห มายเลขดาที่
บ.๑๖๖/๒๕๕๗ คดีห มายเลขแดงที่ บ.๔๖๒/๒๕๖๑ (คดีห มายเลขดาที่ อบ.๗๐/๒๕๖๒ ของศาลปกครอง
สูงสุด) มายังมหาวิทยาลัย เพื่อการเจรจาไกล่เกลี่ย
๓.๒ โครงการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ จอมพล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่
๑๓/๒๕๖๒ เมื่ อวั น ที่ ๑๔ ธั น วาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ระเบี ย บวาระที่ ๓.๔ สภามหาวิ ท ยาลั ย มี ม ติ ม อบให้
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทางานเพื่อหาแนวทางการดาเนินการโครงการศูนย์ฝึกประสบการณ์ วิชาชีพธุรกิจ
จอมพล ซึ่งมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะทางานชุดดังกล่าว และประชุมเพื่อหาแนวทางการดาเนินการโครงการ
ศูน ย์ ฝึ กประสบการณ์ วิช าชีพ ธุร กิจ จอมพล เมื่อวัน ที่ ๕ กุมภาพั นธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยที่ ประชุมมีได้มีม ติ
เสนอแนะแนวทางการดาเนินโครงการ ดังนี้
๑) มหาวิทยาลัยควรดาเนินงานโครงการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจจอมพล พาเลซ
โดยแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ จากผู้ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงานของศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ธุรกิจจอมพล พาเลซ อาทิ สาขาการท่องเที่ยวและบริการ สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เป็นต้น โดยกาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม
กรณีบริหารโครงการแล้วมีรายได้เพิ่ม ทั้งนี้ กรรมการควรเป็นผู้ที่มีความยินดีในงาน มีความตั้งใจและมีความ
รับผิดชอบในงานสูง
๒) ควรจ้าง “ผู้จัดการ” ที่มีสมรรถนะเหมาะสม ในอั ตราค่าตอบแทนที่ไม่สูงมาก เนื่องจาก
ศั ก ยภาพของศู น ย์ ฝึ ก ประสบการณ์ วิช าชี พ ธุ ร กิ จ จอมพล พาเลซ มี ลั ก ษณะเป็ น โรงแรมที่ พั ก ขนาดเล็ ก
โดยกาหนดค่าตอบแทนพิเศษตามสัดส่วนของกาไรสุทธิในแต่ละปี ภาระหน้าที่ของผู้จัดการคือ บริหารจัดการ
โครงการ และรายงานผลการดาเนินโครงการต่อคณะกรรมการฯ อย่างต่อเนื่อง
๓) เน้ น ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ประชาสั ม พั น ธ์ โ ครงการอย่ า งทั่ ว ถึ ง เพื่ อ ให้ ทุ ก คนได้ เ ข้ า ใจ
ในภาพลักษณ์ที่ดี เปลี่ยนไปจากอดีต
๔) มหาวิทยาลัยต้องวางมาตรการด้านการเงินให้รัดกุมและคณะกรรมการดาเนินโครงการ
ต้องรับผิดชอบ กรณี มีปัญหา
๕) ให้ ทุ กคณะส่ งนั กศึกษามาฝึ กประสบการณ์ พร้อมจ่ายค่าตอบแทนให้ แก่นั กศึ กษาตาม
ความเหมาะสม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ ดังนี้
๑) ควรเชิญคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยที่มีประสบการณ์หรือความสนใจใน
ด้านการบริหารธุรกิจโรงแรมและเป็นผู้ที่มีจิตอาสา มาเป็นกรรมการบริหารโรงแรม

๑๒
๒) ในการรับสมัครผู้จัดการโรงแรม ควรให้ มีการจัดทาแผนธุรกิจมาเสนอคณะกรรมการ
บริหารโรงแรมพิจารณา เพื่อให้มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนการดาเนินการให้บรรลุ
๓) ควรมีการประชาสัมพันธ์โรงแรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับชุมชน บริษัท ห้างร้าน ธนาคาร
และหน่วยงานของรัฐ
๔) อาจมี การพิ จ ารณาหาผู้ ป ระกอบการมาดาเนิน การเปิ ดร้านอาหารในอาคารโรงแรม
เนื่องจากสถานที่มีความพร้อม และมีการปรับปรุงห้องประชุม ก็จะเป็นการหนุนเสริมกัน
๕) ใช้แนวคิด Blue Ocean Shift มาวิเคราะห์ การดาเนินการของโรงแรมเพื่อ เพิ่มคุณค่า
ใหม่ๆ และลดคุณค่าเดิมๆ ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนด้วย อาทิ การมีคนประจาเคาน์เตอร์อาจไม่จาเป็น ใช้ระบบ
สมัยใหม่มาดาเนินการในการ check in อาจไม่จาเป็นต้องลงทุนเรื่องการมีอาหารเช้า แต่ใช้ระบบคูปองให้
ไปรับประทานที่ร้านอาหารในชุมชนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรของโรงแรมไม่ ต้องประจาอยู่เฉพาะแผนก
ต้อนรับ แต่เพิ่ มบทบาทที่เป็ น แอมบาสเดอร์ คือ ไต่ถาม สั มพัน ธ์กับแขกที่มาพัก รวมถึงสร้างสั มพั นธ์กับ
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ที่จะมาเป็นผู้ใช้บริการโรงแรมได้ เป็นต้น
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบแนวทางการดาเนินการโครงการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ธุรกิจจอมพล พาเลซ และนาข้อเสนอแนะไปปรับใช้ตามความเหมาะสม
๓.๓ รายงานผลการดาเนินงานจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ปีการเงิน ๒๕๖๒
ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ณ ฐพรภั ทร์ อินทร์ศิริพ งษ์ สื บ เนื่ องจากมติที่ ป ระชุม สภามหาวิท ยาลั ย
ในการประชุ ม ครั้ งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เมื่อ วัน พุ ธ ที่ ๒๐ พฤศจิก ายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ระเบี ยบวาระที่ ๕.๑.๑
รายงานผลการดาเนิ น งานจั ดหารายได้และผลประโยชน์ จ ากทรัพ ย์ส ิน ของมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ หมู่บ้า น
จอมบึง ปีการเงิน ๒๕๖๒ จานวน ๓ โครงการ ซึ่งเป็น การรายงานผลก่อนการตรวจสอบบัญชี บัดนี้การตรวจสอบ
บัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผลกาไร (ขาดทุน) สุทธิของโครงการ (บาท) คลาดเคลื่อน ๑ โครงการ คือ
โครงการบริการสถานที่ และครุภั ณ ฑ์ จึ งขอรายงานสรุปผลการดาเนินงานของโครงการจัดหารายได้และ
ผลประโยชน์ ปีการเงิน ๒๕๖๒ เพื่อขอความเห็นชอบ ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

๑๓
ผลการดาเนินงานของโครงการจัดหารายได้และผลประโยชน์ ประจาปีการเงิน ๒๕๖๒
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ กาไร (ขาดทุน) สุทธิ คลาดเคลื่อน
ลาดับ
โครงการ
ของโครงการ (บาท) ของโครงการ (บาท)
(บาท)
ก่อนตรวจสอบบัญชี หลังตรวจสอบบัญชี
๑

บริการสถานที่และ
ครุภัณฑ์

สระว่ายน้าราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง
ศูนย์ฝึกประสบการณ์
๓
วิชาชีพธุรกิจ จอมพล
รวม ๑ และ ๓ (ยกเว้น ๒)
๒

ลาดับ
๑

โครงการ
บริการสถานที่และครุภัณฑ์

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ธุรกิจ จอมพล
รวมเงินรายได้ที่โครงการนาส่งให้
มหาวิทยาลัยสาหรับการใช้จ่าย
ในปีการเงิน ๒๕๖๓

๑,๖๕๐,๖๓๐.๖๖

๑,๖๕๔,๘๓๐.๖๖

๑๖,๗๑๖.๙๗

๑๖,๗๑๖.๙๗

-

๔๔๕,๔๒๕.๘๘

๔๔๕,๔๒๕.๘๘

-

๒,๐๙๖,๐๕๖.๕๔

๒,๑๐๐,๒๕๖.๕๔

เงินรายได้ที่
โครงการนาส่งให้
มหาวิทยาลัยก่อน
ตรวจสอบบัญชี

เงินรายได้ที่
โครงการนาส่งให้
มหาวิทยาลัยหลัง
ตรวจสอบบัญชี

๔,๒๐๐

หมายเหตุ

บันทึกคลาดเคลื่อน
กาไรเพิ่มขึ้น

หมายเหตุ

๑,๓๒๐,๕๐๔.๕๓

๑,๓๒๓,๘๖๔.๕๓ ร้อยละ ๘๐

๒๒๒,๗๑๒.๙๔

๒๒๒,๗๑๒.๙๔ ร้อยละ ๕๐

๒

๑,๕๔๓,๒๑๗.๔๗

รายการ
๑. แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๙ (๑) – (๖) (ร้อยละ ๘๐)
๒. นาเข้าบัญชีเงินลงทุน ปรับปรุง พัฒนา
โครงการจัดหารายได้ (ร้อยละ ๒๐)

๑,๕๔๖,๕๗๗.๔๗

รายได้ที่นาส่งให้
มหาวิทยาลัย
ก่อนตรวจสอบบัญชี

รายได้ที่นาส่งให้
มหาวิทยาลัย
หลังตรวจสอบบัญชี

๑,๒๓๔,๐๐๐ บาท

๑,๒๓๗,๐๐๐ บาท

๓๐๙,๒๑๗.๔๗

๓๐๙,๕๗๗.๔๗ บาท

๑๔
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบรายงานผลการดาเนินงานจัดหารายได้และผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการเงิน ๒๕๖๒ ที่ได้มีการปรับแก้ไขแล้ว
ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบี ยบวาระที่ ๓.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิล าเดช รักษาราชการแทน
อธิการบดี ได้ออกจากห้องประชุม
๓.๔ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบข้อร้องเรียน กรณี การเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
อธิ การบดี ม หาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ หมู่ บ้ านจอมบึ ง ตามหนั งสื อส านั กงานปลั ดกระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว ๐๒๒๗.๕ (๗)/๘
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สานักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวั ตกรรม มีหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เพื่อขอให้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงพิจารณาตรวจสอบประเด็นข้อร้องเรียนขอคัดค้านการเสนอ
ขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายชัยฤทธิ์ ศิลาเดช ให้ดารงตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
(เพิ่มเติม) ในประเด็นการขาดคุณสมบัติในการดารงตาแหน่งอธิการบดี ตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง (๑) และ (๒)
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ เนื่องจากคาพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๗ กรณีมูลนิธิ
ประชานุเคราะห์ ราชบุรี โดยขอให้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงพิจารณาตรวจสอบว่ามีมูลกรณี
หรือไม่ และบุคคลดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมที่จะเห็นสมควรดาเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งต่อไปหรือไม่ ขอให้แจ้งผลการตรวจสอบพร้อมทั้งจัดส่งสาเนารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึงที่มีรายละเอียดการพิจารณาและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องซึ่งรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน ๒ ชุด
ไปยังสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้พิจารณาเรื่องดังกล่าว เมื่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และมีคาสั่งสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ที่ ๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อร้องเรียน กรณีการเสนอ
ขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ หมู่ บ้านจอมบึ ง ตามหนังสื อส านั กงานปลั ดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว ๐๒๒๗.๕(๗)/๘ เพื่อตรวจสอบประเด็นข้อร้องเรียน
ดังกล่าวข้างต้น ประกอบด้วย
๑) ดร.กาพล วันทา
ประธานกรรมการ
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์
กรรมการ
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต สมพงษ์เจริญ กรรมการ
๔) นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์
เลขานุการ
๕) นางสาวนุธิดา ลายคล้ายดอก
ผู้ช่วยเลขานุการ

๑๕
และคณะกรรมการตรวจสอบข้อร้องเรียนฯ ได้ดาเนินการพิ จารณาเรื่องร้องเรียนในการประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพั นธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ บัดนี้ ได้ตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขออนุญาตให้
นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบฯ รายงานผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนฯ
ดังต่อไปนี้
นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า
ข้อ ๑ มูลกรณีเรื่องนี้ปรากฏขึ้นเนื่องจาก
ตามที่สภามหาวิทยาลั ยได้รับหนังสือจากสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจั ย และนวัต กรรม ที่ อว ๐๒๒๗.๕(๗)/๘ เรื่องขอให้ พิ จ ารณาตรวจสอบข้ อร้อ งเรียนกรณี การเสนอขอ
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึ งเพิ่มเติม ลงวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ต่อมา สภามหาวิทยาลัย ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีคาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงที่ ๒/๒๕๖๑ (ที่ถูกต้อง คือ ๒/๒๕๖๓
ลงวัน ที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อร้องเรียน กรณี การเสนอขอ
โปรดเกล้ าฯ แต่ งตั้ งอธิ การบดี มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ หมู่ บ้ านจอมบึ ง ตามหนั งสื อส านั กงานปลั ดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว ๐๒๒๗.๕(๗)/๘ เพื่อดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้
ข้อ ๒ คณะกรรมการตรวจสอบข้อร้องเรียนฯ ได้ พิจารณาตรวจสอบข้อร้องเรียนกรณีการเสนอ
ขอโปรดเกล้าฯแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยพิจารณาข้อกฎหมายและข้อเท็จจริง
ดังนี้
๒.๑) พิจารณาข้อกฎหมายในเรื่องคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดีตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คุณสมบัติ
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑
๒.๒) พิ จารณาข้ อพิ พาทในคดี แพ่ งของศาลอุ ทธรณ์ ภาค ๗ กรณี พิ พาทกั บมู ลนิ ธิประชานุ
เคราะห์ ราชบุรี ตามคาพิพากษาฉบับลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
๒.๓) พิ จ ารณาว่า นายชั ยฤทธิ์ ศิ ล าเดช นั้ น เป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นและเหมาะสม
เห็นสมควรดาเนินการเสนอขอโปรดเกล้าแต่งตั้งฯ ต่อไป หรือไม่ อย่างไร
ข้อ ๓ คณะกรรมการตรวจสอบข้อร้องเรียนฯ ได้ตรวจสอบ และมีความเห็นดังนี้
๓.๑) พิจารณาข้อกฎหมายในเรื่องคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดีตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คุณสมบัติ
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑
คณะกรรมการตรวจสอบข้อร้องเรียนฯ พิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องคุณสมบัติ
ของผู้ ด ารงตาแหน่ งอธิก ารบดี โดยพิ จ ารณามาตรา ๒๘ - ๒๙ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ

๑๖
พ.ศ. ๒๕๔๙ และพิ จ ารณาข้อ ๔ แห่ งข้อ บั งคั บ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ หมู่ บ้ านจอมบึ ง ว่าด้ ว ย คุณ สมบั ติ
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑
มาตรา ๒๘ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ กาหนดว่า
“อธิการบดีนั้น จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง โดยคาแนะนาของสภามหาวิทยาลัย
จากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๙
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารได้ ม า และคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ด ารงต าแหน่ ง อธิ ก ารบดี ให้ เป็ น ไป
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย โดยกระบวนการสรรหาซึ่งต้องคานึงถึงหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) เป็ น ผู้ มี ค วามรู้ ความช านาญ และคุ ณ สมบั ติ เหมาะสมกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
ภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย และเป็นที่ยอมรับนับถือของบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลในท้องถิ่นที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการของมหาวิทยาลัย
(๒) กระบวนการสรรหาจะต้องเน้นเรื่องการมีส่วนร่วมของบุคลากรของมหาวิทยาลัย
และบุคลากรในท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการของมหาวิทยาลัย”
มาตรา ๒๙ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ กาหนดว่า
“อธิการบดีต้องสาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ทาการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าห้าปีใน มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองหรือเคยดารงตาแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือดารงตาแหน่งหรือเคย
ดารงตาแหน่ งศาสตราจารย์ รวมถึงมีคุณ สมบัติอื่นและไม่มีลักษณะต้องห้ ามตามที่กาหนดในข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย”
ข้อ ๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหา อธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑ กาหนดว่า
“ผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
(๒) มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม
(๓) มีแนวความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการบริหาร เป็นผู้ที่ยอมรับในความสาคัญและ
สนับสนุนการพัฒนาวิชาการ วิชาชีพในทุกสาขา
(๔) มีความสนใจและเห็นความสาคัญของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา การศึกษาเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น เทคโนโลยีสารสนเทศ”
๓.๒) พิจารณาข้อพิพาทในคดีแพ่งของศาลอุทธรณ์ ภาค ๗ กรณีพิพาทกับมูลนิธิประชานุเคราะห์
ราชบุรี ตามคาพิพากษาฉบับลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๑๗
คณะกรรมการตรวจสอบข้อร้องเรียนฯ พิจารณาข้อพิพาทในคดีแพ่งของศาลอุทธรณ์
ภาค ๗ กรณีพิพาทกับมูลนิธิประชานุเคราะห์ ราชบุรี ตามคาพิพากษาฉบับลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่ประชุมเห็นว่าการที่ศาลอุทธรณ์ (ศาลอุทธรณ์ภาค ๗) มีคาพิพากษาในคดีแพ่ง ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒ คดีหมายเลขดาที่ ๒๓/๒๕๖๒ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๒๘๐/๒๕๖๒ คดีระหว่าง มูลนิธิประชานุเคราะห์
ราชบุรี โจทก์ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จาเลยที่ ๑ และนายชัยฤทธิ์ ศิลาเดช ในฐานะส่วนตัว
จาเลยที่ ๒ ในข้อหาขับ ไล่เรีย กค่าเสีย หาย (คดีในศาลชั้นต้น (ศาลจังหวัดราชบุรี) เป็นคดีห มายเลขดาที่
๑๐๕๘/๒๕๕๙ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๑๐๓/๒๕๖๐) กรณีมีมูลพิพาทจากการทาบันทึกข้อตกลง เมื่อวันที่ ๒๙
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมู ล นิ ธิ ป ระชานุ เคราะห์ ราชบุ รี ได้ ให้ ม หาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ านจอมบึ ง
ใช้ประโยชน์ในที่ดิน จานวน ๑๕ ไร่ ที่ตาบลดอนตะโก อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี แล้วต่อมามูลนิธิประชานุเคราะห์
ราชบุ รี ฟ้องว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จาเลยที่ ๑ และนายชัยฤทธิ์ ศิลาเดช ในฐานะส่วนตั ว
จาเลยที่ ๒ กระทาผิดตามบันทึกข้อตกลงไม่สร้างสิ่งปลูกสร้างในที่ดิน จึงขอยกเลิกบันทึกข้อตกลงดังกล่าว
และฟ้องร้องเป็นคดีแพ่ง ฟ้องขับไล่เรียกค่าเสียหาย โดยปัจจุบันคดีนี้ (ศาลจังหวัดราชบุรี) ศาลชั้นต้นพิพากษา
คดีแล้ว (ตามคาพิพากษาของศาลจังหวัดราชบุรี ฉบับลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒) ศาลอุทธรณ์พิพากษา
คดีแล้ว (ตามคาพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค ๗ ฉบับลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) คดียังอยู่ระหว่าง
การขออนุญาตฎีกาต่อศาลฎีกา คดียังไม่ถึงที่สุด
คณะกรรมการตรวจสอบข้อร้องเรียนฯ ตรวจสอบพบว่ากรณี พิพ าทฟ้องร้องเกิดจาก
การทาบันทึกข้อตกลง เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กับ
มูลนิธิประชานุเคราะห์ ราชบุรี ต่อมาประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มูลนิธิประชานุเคราะห์ ราชบุรี ได้ขอยกเลิก
บั น ทึกข้อ ตกลงฉบั บ ดั งกล่ าว ซึ่งอธิการบดี ในช่วงเวลานั้น คื อ ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชั ย ยมดิษ ฐ์
(ด ารงต าแหน่ ง อธิ ก ารบดี ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๒๒ มิ ถุ น ายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึ งวั น ที่ ๒๑ มิ ถุ น ายน พ.ศ. ๒๕๕๖)
คณะกรรมการตรวจสอบข้อร้องเรียนฯ จึงเห็นว่าไม่เกี่ยวข้องกับนายชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
ประกอบกับ คาพิ พ ากษาของศาลชั้นต้น ได้ พิ พ ากษาในหน้ าที่ ๑๔ ย่อหน้ าที่ ส องว่า
“คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยประการสุดท้ายว่า จาเลยที่ ๒ ต้องร่วมรับผิดกับจาเลยที่ ๑ ต่อโจทก์หรือไม่ เห็นว่า
จาเลยที่ ๒ ดารงตาแหน่ง อธิการบดีจาเลยที่ ๑ มีอานาจทาการแทนจาเลยที่ ๑ และได้กระทาการภายในขอบ
วัตถุประสงค์ของจาเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา จาเลยที่ ๑ ตัวการเท่านั้นที่มีความผูกพัน
และต้องรับผิดต่อโจทก์ จาเลยที่ ๒ ไม่ต้องรับผิดเป็นส่วนตัว จาเลยที่ ๒ จึงไม่ต้องร่วมรับผิดกับจาเลยที่ ๑
พิพากษาให้จาเลยที่ ๑ รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ... ยกฟ้องโจทก์สาหรับจาเลยที่ ๒ ค่าฤชาธรรมเนียมระหว่าง
โจทก์กับจาเลยที่ ๒ ให้เป็นพับ คาขออื่นนอกจากนี้ให้ยก./”
ต่อมาศาลอุทธรณ์ ได้คาพิพากษาในคดีแพ่ง ในหน้าที่ ๑๖ บรรทัดที่สองว่า “…ที่ศาล
ชั้นต้นพิพากษาให้จาเลยที่ ๑ รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและขนย้ายทรัพย์สินออกจากที่ดินพิพาทมานั้น ศาลอุทธรณ์
ภาค ๗ เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของจาเลยที่ ๑ ฟังไม่ขึ้น พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ.”

๑๘
คณะกรรมการตรวจสอบข้อร้องเรียนฯ เห็นว่าจากคาพิพากษาข้างต้น นายชัยฤทธิ์
ศิ ล าเดช กระท าการภายในขอบวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ งเป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ ทางการศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเท่านั้นที่มีความผูกพันและต้องรับผิดต่อโจทก์ นายชัยฤทธิ์ ศิลาเดช ไม่ต้องรับผิดเป็นส่วนตัว
นายชัยฤทธิ์ ศิลาเดช จึงไม่ต้องร่วมรับผิดกับมหาวิทยาลัยแต่อย่างใด ดังนั้น นายชัยฤทธิ์ ศิลาเดช จึงไม่เกี่ยวข้อง
ในการที่ต้องรับผิดตามคาพิพากษาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ดังกล่าว
๓.๓) พิ จ ารณาว่า นายชัยฤทธิ์ ศิ ล าเดช นั้ น เป็ น ผู้ มีคุ ณ สมบั ติค รบถ้ วนและเหมาะสม
เห็นสมควรดาเนินการเสนอขอโปรดเกล้าแต่งตั้งฯ ต่อไป หรือไม่ อย่างไร
จากข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบข้อร้ องเรียนฯ
พิจารณาแล้วเห็นว่า นายชัยฤทธิ์ ศิลาเดช ไม่พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องที่ต้องรับผิดตามคาพิพากษาศาลอุทธรณ์
ฉบับลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามที่ได้มีการร้องเรียน ตรวจสอบแล้วไม่พบว่า นายชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
ขาดคุณ สมบั ติของการเป็ นผู้ดารงตาแหน่ งอธิการบดี ข้อใดข้อหนึ่งตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง (๑) (๒) แห่ ง
พระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และไม่พบว่ามีลักษณะต้องห้ าม ตามมาตรา ๓๐ แห่ ง
พระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน และไม่พบว่าขาดคุณสมบัติตามข้อ ๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้า น
จอมบึง ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑
คณะกรรมการตรวจสอบข้อร้องเรียนฯ พิ จารณาแล้ ว เห็ น ว่านายชัย ฤทธิ์ ศิ ล าเดช
เป็นผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง (๑) (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
และมีคุณสมบัติ ตามข้อ ๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑ ทุกประการ และมีคุณสมบัติครบถ้วน
เหมาะสมที่จะเห็นสมควรดาเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป
ดังนั้ น คณะกรรมการตรวจสอบข้อร้องเรียนฯ พิจารณาแล้วเห็ นว่า นายชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมที่จะเห็นสมควรดาเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯแต่งตั้งนายชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
ให้ดารงตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ต่อไป
พร้ อ มกั บ รายงานผลการตรวจสอบข้ อร้ องเรี ยน คณะกรรมการให้ เสนอร่ างหนั งสื อถึ ง
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบประเด็นร้องเรียน
คัดค้านการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายชัยฤทธิ์ ศิลาเดช ให้ดารงตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ คาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาทในคดีแพ่ง กรณีมูลนิธิ
ประชานุเคราะห์ ราชบุรี เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย หากสภามหาวิทยาลัยประสงค์จะนามาพิจารณา (รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมแยกชุด ประกอบด้วย บันทึกข้อความที่ อว ๐๖๓๕/พิเศษ เรื่อง รายงานผล
การตรวจสอบข้อร้องเรียน และร่างหนังสือ เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบประเด็นร้องเรียนคัดค้าน การเสนอขอโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้ง นายชัยฤทธิ์ ศิลาเดช ให้ดารงตาแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พร้อมสิ่ งที่ส่ง
มาด้วย ๑)

๑๙
กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้อภิปรายและสรุปประเด็นการพิจารณาว่า ต้องเป็นประเด็นตามที่
สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอให้สภามหาวิทยาลัยตรวจสอบ
ตามที่ ป รากฏในหนั งสื อ คื อ ๑) ประเด็ น ข้ อ ร้อ งเรีย นดั งกล่ าวมี มู ล กรณี ห รือ ไม่ และ ๒)บุ ค คลดั งกล่ า ว
มีคุณ สมบั ติครบถ้วนและเหมาะสมที่ จะเห็ นสมควรดาเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ต่อไป หรือไม่
ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาจากเอกสารและการชี้แจงของคณะกรรมการตรวจสอบข้อร้องเรียนฯ
มติ ที่ประชุ ม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๘) แห่ งพระราชบั ญญั ติมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ ดังนี้
๑) เห็นชอบกับผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการตรวจสอบข้อร้องเรียน กรณีการ
เสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตามหนังสือสานักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว ๐๒๒๗.๕(๗)/๘ ว่า นายชัยฤทธิ์ ศิลาเดช จึงไม่เกี่ยวข้อง
ในการที่ต้องรับผิดชอบตามคาพิพากษาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์
๒) เห็นชอบกับผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการตรวจสอบข้อร้องเรียน กรณีการ
เสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตามหนังสือสานักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว ๐๒๒๗.๕(๗)/๘ ว่า นายชัยฤทธิ์ ศิลาเดช มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและเหมาะสมที่จะเห็ นสมควรดาเนินการเสนอขอโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้ งให้ดารงตาแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงต่อไป
๓) อนุญาตให้มีการรับรองรายงานการประชุมเฉพาะวาระนี้ โดยการแจ้งเวียนรายงานการประชุม
และจั ด ท าหนั ง สื อ เพื่ อ แจ้ ง ผลการตรวจสอบประเด็ น ข้ อ ร้ อ งเรี ย นดั ง กล่ า ว ไปยั ง ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
๓.๕ การศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมการขอเช่าพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อดาเนินการ
เปิด 7 – eleven ของบริษัท ซีพี ออลล์ จากัด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัย ฤทธิ์ ศิล าเดช รักษาราชการแทน อธิการบดี สื บเนื่องหน้า ๒๔
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๓ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบในหลักการการขอเช่าพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง เพื่อดาเนินการเปิด 7-eleven ของบริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) และให้มหาวิทยาลัยไป
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมตามข้อคิดเห็นและเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย นั้น บัดนี้ ได้ไปดาเนินการ
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑) เรื่องการทาสัญญาผูกพันระยะเวลา ๑๒ ปี เนื่องจากบริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
มีเหตุผ ลต้องใช้งบประมาณสาหรับ การก่อสร้างอาคาร และมีจุดคุ้มทุนอยู่ที่ ๑๐ ปี จึงขอทาสัญญาผู กพัน
ระยะเวลา ๑๒ ปี โดยสัญญาเช่าคราวละ ๓ ปี ๔ ครั้ง จนกว่าจะครบ ๑๒ ปี

๒๐
๒) สาหรับเงินค่าประกันความเสียหาย ทางบริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ยินดีเพิ่มให้
เป็นจานวน ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อความเหมาะสม
๓) ทางบริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ยินดีเพิ่มเงื่อนไขในการไม่มีการจาหน่ายสิน ค้า
ห้ามจาหน่ายในสถานศึกษา
๔) การไปศึ ก ษาข้ อ มู ล การเช่ า พื้ น ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กลุ่ ม ภู มิ ภ าคตะวั น ตก พบว่ า
มหาวิทยาลัยกลุ่มภูมิภาคตะวันตก คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และ
มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ กาญจนบุ รี ได้ ให้ บ ริ ษั ท ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) เช่ าพื้ น ที่ เพื่ อเปิ ด 7 – eleven
เรียบร้อยแล้วทั้งสามแห่ง
มติ ที่ ป ระชุ ม อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๗) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมการขอเช่าพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง เพื่อดาเนินการเปิด 7 – eleven ของบริษัท ซีพี ออลล์ จากัด และรับทราบผลการศึกษา
๓.๖ โครงการเข้าค่ายต่อเนื่อง ให้กับผู้ขอตาแหน่งทางวิชาการในหลักเกณฑ์ใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ สืบเนื่องในหน้า ๑๕ ระเบียบวาระที่ ๑.๓ (๔) เรื่อง
การจัดทาโครงการทาค่ายต่อเนื่อง ขอรายงานความคืบหน้าว่า วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จะจัดตั้งกลุ่มผู้ขอ
ตาแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ เกณฑ์ใหม่ และขณะนี้งานบริหารงานบุคคลได้
ดาเนิน การสารวจอาจารย์ที่มีความสนใจจะเข้ากลุ่มผู้ขอตาแหน่งทางวิชาการไปยังทุกคณะ โดยในวันที่ ๔
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จะมีการจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วย โดยมีอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล
อุสายพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ สุจิตรักษ์ ร่วมประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วง
๔.๑ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วงจากสภาวิชาการ
๔.๑.๑ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาประจาภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ผู้ อานวยการส านัก ส่ งเสริมวิช าการและ
งานทะเบียน ชี้แจงรายละเอียดว่า ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีนักศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา จานวน ๒ คน และระดับปริญญาตรี จานวน ๓๐ คน ซึ่งคณะกรรมการประเมินผลการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย ได้ตรวจสอบแล้ว ว่าเป็น ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และผ่านความเห็นชอบจากสภาวิช าการ
ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย

๒๑
พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่ งพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา จานวน
๒ คน และระดับปริญญาตรี จานวน ๓๐ คน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
๔.๑.๒ พิจ ารณาการแต่ง ตั้ง พนัก งานมหาวิท ยาลัย (สายวิช าการ) ให้ดารงตา แหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ได้ดาเนินการเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของ พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
จานวน ๓ ราย คือ นางทัศนีย์ นาคเสนีย์ นางสาวนฤมล ชูเมือง และนางสาวบุญงอกงาม เอี่ยมศรีปลั่ง ตาม
หลั กเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๖๓ และสภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๙) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ให้ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน ๓ ราย ดังนี้
๑) ไม่อนุมัติให้แต่งตั้ง นางทัศนีย์ นาคเสนีย์ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
๒) อนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวนฤมล ชูเมือง ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
๓) ไม่อนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวบุญงอกงาม เอี่ยมศรีปลั่ง ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

๒๒
๔.๑.๓ พิจ ารณาให้ค วามเห็น ชอบผลงานวิช าการอาจารย์ผู้รับ ผิด ชอบหลัก สูต รและ
อาจารย์ประจาหลักสูตร สาขาวิชาอาชี วอนามัยและความปลอดภัย
อาจารย์จันทิมา ดรจันทร์ใต้ ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความ
เห็นชอบอาจารย์ประจาหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) ไปแล้ว แต่ต่อมา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ได้ดาเนินการปรับผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร โดยคาแนะนา
ของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่ต้องปรับให้ถูกต้องตาม มคอ.๒ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภา
วิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกชุด)
มติ ที่ประชุม อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) แห่ งพระราชบัญ ญั ติมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีเห็นชอบการปรับผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจาหลักสูตร สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากอธิการบดี
๕.๑.๑ พิ จ ารณารายงานการประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามตั ว บ่ งชี้ ข องแผนกลยุ ท ธ์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ านจอมบึ งได้ด าเนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร์ (แผนกลยุ ท ธ์) ของ
มหาวิทยาลัยครบถ้วนทุกพันธกิจ ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิช าการ และทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม รวมถึงการพัฒนางานบริหารจัดการ
บัดนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์
(แผนกลยุ ทธ์ ) ของมหาวิ ท ยาลั ย โดยเปรี ย บเที ย บผลการด าเนิ น งานตามแผนตั ว บ่ งชี้ข องแผนกลยุ ท ธ์กั บ
ค่าเป้าหมาย เรียบร้อยแล้ว ซึ่งข้อมูลผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ดังกล่าว เป็นข้อมูลที่ได้จากการประเมิน
ตามกระบวนการการประกัน คุณ ภาพการศึกษาจากหน่ว ยงานต้นสั งกัด (กกอ.) และข้อมูลการรายงานผล
ต่อสานั กงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ได้รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลั ย ในการประชุม ครั้ งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่ อ วัน ศุก ร์ที่ ๑๔ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียบร้อ ยแล้ ว
จึงนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อคิดเห็นและเสนอแนะในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิต
และพัฒนาครู แนวทางการแก้ไขปัญหาการด้อยความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา ดังนี้

๒๓
๑) อาจมีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่มีปัญหาเดียวกันใน
เรื่องนี้เพื่อหาแนวทางแก้ไข
๒) ท าให้ นั ก ศึ ก ษารู้ สึ ก ว่ า ตนเองเองมี ค วามส าคั ญ ที่ สุ ด ในการพั ฒ นาความรู้
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ อาจารย์จึงต้องช่วยให้กาลังใจ ทาให้รู้สึกว่าภาษาอังกฤษเป็นเรื่องไม่ยาก และ
มีความจาเป็น โดยให้ถือว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาของมหาวิทยาลัยที่ทุกคนต้องช่วยกัน
๓) อาจมีก ารวิจั ยหาสาเหตุ ข องปั ญ หา เพื่ อ หาแนวทางแก้ ไข เช่ น ถ้าเกิด จาก
ปัญหาด้านวิธีการ หรือเทคนิคการสอนของอาจารย์ มหาวิทยาลัยก็อาจจัดหาวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญมาให้
ความรู้ และถ่ายทอดวิธีการ
๔) ควรพิจารณาเรื่องการมีภาษาอังกฤษในสภาพแวดล้อมทางสังคมด้วย เพราะภาระ
ในการพัฒนาหรือการสร้างความสนใจภาษาอังกฤษ ไม่ควรตกอยู่กับผู้สอนภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยมหาวิทยาลัย
อาจเริ่มจากจุดเล็กๆ ก่อน เช่น การมีภาษาอังกฤษปรากฏอยู่ในป้ายต่างๆ ป้ายห้องเรียน อาคารเรียน และ
อาคารสถานที่ต่างๆ
มติ ที่ ป ระชุ ม อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑) และ (๓) แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบรายงานการประเมินผลการดาเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๕.๑.๒ พิจารณาการขอขยายการใช้กรอบอัตรากาลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(สายสนับสนุน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จนกว่า
กรอบอัตรากาลังฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖ จะแล้วเสร็จ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า สืบเนื่องจากกรอบ
อัตรากาลังข้าราชการพลเรือนในสถาบั น อุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ –
๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาอนุมัติไว้แล้วในการประชุม ครั้งที่
๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งขณะนี้ครบอายุกรอบอัตรากาลังดังกล่าวแล้ว มหาวิทยาลัย
กาลังดาเนินการวิเคราะห์ภารกิจและอัตรากาลังของแต่ละหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖
ยังไม่แล้วเสร็จ ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในคราวการประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ก.บ.ม.) ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วนั้น
จึ งเสนอสภามหาวิทยาลั ยพิ จารณาขออนุ มั ติ ขยายการใช้ กรอบอั ตราก าลั งข้ าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

๒๔
หมู่บ้านจอมบึง จนกว่ากรอบอัตรากาลังฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖ จะแล้วเสร็จ (รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ข้อ ๗ (๒) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้ วย หลักเกณฑ์และ
วิธีการการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการขอขยายการใช้กรอบอัตรากาลัง
ข้ าราชการพลเรื อนในสถาบั น อุ ดมศึ ก ษา (สายสนั บ สนุ น ) ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓
มหาวิทยาลั ยราชภัฏหมู่บ้ านจอมบึ ง จนกว่ากรอบอัตรากาลั งฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖
จะแล้วเสร็จ
๕.๑.๓ พิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง การกาหนดอัตรา
ค่ า จ้ า งขั้ น ต่ า ขั้ น สู ง ค่ า กลางและฐานค านวณเงิน เพิ่ ม ค่ า จ้ า ง และเงิน ประจ าต าแหน่ งของพนั ก งาน
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ณ ฐพรภั ท ร์ อิ น ทร์ ศิ ริ พ งษ์ ชี้ แ จงรายละเอี ย ดว่ า ส านั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙ (๕)/ว ๑ เรื่อง การเทียบระดับตาแหน่งข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาในการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจาของส่วนราชการ
ลงวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ วรรค ๓ สรุปความว่าระดับชานาญการพิเศษมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเป็น
รายเดือนในอัตราเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท แต่ในประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง การกาหนด
อัตราค่าจ้างขั้นต่า ขั้นสูง ค่ากลางและฐานคานวณเงินเพิ่มค่าจ้าง และเงินประจาตาแหน่งของพนักงาน พ.ศ. ๒๕๖๐
ได้กาหนดระดับชานาญการพิเศษได้รับเงินประจาตาแหน่ง ๓,๕๐๐ บาท ตามบัญชีแนบท้าย ๔ บัญชีเงินประจา
ตาแหน่ง (ค) ตาแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยงานบริหารบุคคล
จึงดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง การกาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่า
ขั้นสูง ค่ากลางและฐานคานวณเงินเพิ่มค่าจ้าง และเงินประจาตาแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยเปลี่ยนหมวดบัญชีเงินประจาตาแหน่งเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสาหรับระดับชานาญการพิเศษ
ทั้งนี้ ผ่านความเห็น ชอบจากที่ป ระชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วนั้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง การกาหนดอัตราค่าจ้าง
ขั้นต่า ขั้นสูง ค่ากลางและฐานคานวณเงินเพิ่มค่าจ้าง และเงินประจาตาแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๓ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

๒๕
มติ ที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๓) แห่ งพระราชบัญ ญั ติ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอม
บึง เรื่อง การกาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่า ขั้นสูง ค่ากลางและฐานคานวณเงินเพิ่มค่าจ้าง และเงินประจาตาแหน่ง
ของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
๕.๑.๔ พิจารณาแต่ งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริ มกิจการ
มหาวิทยาลัย
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ชั ย ฤทธิ์ ศิ ล าเดช รั ก ษาราชการแทนอธิ ก ารบดี ชี้ แ จง
รายละเอียดว่า เพื่อให้การดาเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยอาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ กาหนดให้ “ให้นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วย ประธาน รองประธาน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานสภานักศึกษา
นายกองค์การนักศึกษา เลขานุ การ ผู้ช่วยเลขานุการ และกรรมการที่ปรึกษา” เห็นควรแต่งตั้งเลขานุการและ
ผู้ช่วยเลขานุการให้สอดรับกับนโยบายของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยที่จะดาเนินการ จึงเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ดังนี้
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ กองตูม
เลขานุการ
๒) นางสาวรุ่งไพลิน สุกรีวนัด
ผู้ช่วยเลขานุการ
๓) นางสาวธนารีย์ นุ่มกลิ่น
ผู้ช่วยเลขานุการ
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามมาตรา ๑๘ (๑๔) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
และข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๗ สภามหาวิท ยาลั ย มีมติแต่งตั้งเลขานุการและผู้ ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการส่ งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ดังนี้
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ กองตูม
เลขานุการ
๒. นางสาวรุ่งไพลิน สุกรีวนัด
ผู้ช่วยเลขานุการ
๓. นางสาวธนารีย์ นุ่มกลิ่น
ผู้ช่วยเลขานุการ

๒๖
๕.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
๕.๒.๑ พิจารณาเลือกกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
และอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้
มีคาสั่งที่ ๔๕/๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สั่ง ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
นั้น บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดาเนินการสรรหาประธานและกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลั ยและอธิการบดีมหาวิทยาลั ย ราชภั ฏหมู่บ้านจอมบึ ง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
หมู่บ้ านจอมบึ ง ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลงานของมหาวิทยาลั ย พ.ศ. ๒๕๕๙
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานและกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมิ นผลงานของมหาวิ ทยาลั ยและอธิการบดี มหาวิทยาลั ยราชภั ฏหมู่ บ้ านจอมบึ ง พร้อมประวัติ ต่ อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
๑) นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร. ทองประวิตร จาปาเงิน
๓) ดร.นวรัตน์ ปทุมตา
๔) นางเบญจวรรณ ยินดียม
๕) พันตารวจโทสุรสิทธิ์ เยี่ยมสมร
๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย มีชาญ
มติ ที่ ป ระชุ ม อาศั ยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๓) และ (๑๔) แห่ งพระราชบั ญญั ติ
มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้ อ ๑๓ แห่ งข้ อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ หมู่ บ้ านจอมบึ ง ว่ าด้ วย
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ สภามหาวิทยาลัยมีมติเลือก
บุคคลตามบัญชีรายชื่อเป็นกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ดังนี้
๑) นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร. ทองประวิตร จาปาเงิน
๓) ดร.นวรัตน์ ปทุมตา
๔) นางเบญจวรรณ ยินดียม
๕) พันตารวจโทสุรสิทธิ์ เยี่ยมสมร
โดยรายชื่อที่เหลือให้ขึ้นบัญชีไว้ตามลาดับ

๒๗
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๖.๑ การขอรายงานการประชุมและคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
อาจารย์ ดร.อาคม เจริ ญ สุ ข ชี้ แจงรายละเอี ยดว่า อาจารย์ ดร.ถาวร เส้ งเอี ยด ได้ มี
หนังสือบัน ทึกข้อความ ถึงนายกสภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอรายงานการ
ประชุมและคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้
๑) รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบัน
๒) รายงานการประชุมสภาวิชาการ
๓) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.)
๔) รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๕) รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดหารายได้
๖) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)
๗) รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย
๘) รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
๙) รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (คสม.)
และการแต่งตั้งคณะกรรมการทั้งที่ผ่านมาและปัจจุบัน
ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยดาเนินการเผยแพร่ข้อมูล ซึ่งตาม
พระราชบัญ ญัติข้อมูล ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กาหนดให้ห น่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูล
ข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทางมหาวิทยาลัยจึงดาเนินการ ดังนี้
๑) ได้มีการ Update รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยให้เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว
๒) ได้มีการเผยแพร่คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ลงไป Website แล้ว
ต่อมา อาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด ได้มีหนังสือบันทึกข้อความ ถึงนายกสภามหาวิทยาลัย
ลงวัน ที่ ๓ กุมภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอรายงานการประชุม และคาสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการ (ขอครั้งที่ ๒)
สาหรับรายงานการประชุมของคณะกรรมการต่าง ๆ เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการเป็นไป
อย่างถูกต้อง ชัดเจนในทางปฏิบัติ ไม่ให้เป็นการรุกล้าสิทธิส่วนบุคคล และเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
มหาวิทยาลัยจึงได้ดาเนินการจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานจัดทาแนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาระ
ของทางราชการ เพื่อดาเนินการในเรื่องนี้ต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกชุด)
ที่ประชุมรับทราบ

๒๘
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๒๕ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๒๑ น.
นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค์

ผู้บันทึกและผู้พิมพ์
ผู้บันทึกและผู้พิมพ์
ผู้บันทึกและตรวจรายงาน
ผู้ตรวจทานรายงาน

