๑
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ 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. ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์
๖. นายประพันธ์ มนทการติวงศ์
๗. นายเรืองชัย เนตรปฐมพร
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม
๙. อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น
๑๐. อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง
๑๑. อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์
๑๓. อาจารย์ ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก
๑๔. อาจารย์ ดร.นาวิน คงรักษา
๑๕. อาจารย์สมชาติ เกตุพันธ์
๑๖. อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข
๑๗. นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์
๑๘. นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
๑๙. นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวิตร จาปาเงิน
๓. พันตารวจโทพัสกร ดวงดาว

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
อธิการบดี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการจากผู้บริหาร
กรรมการจากผู้บริหาร
กรรมการจากผู้บริหาร
กรรมการจากผู้บริหาร
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
รองอธิการบดี
นิติกร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

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

รองอธิการบดี
ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

๒
๔. นางเบญจวรรณ ยินดียม
๕. นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี
๖. อาจารย์ ดร.เกรียงวุฒิ นีละคุปต์
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ดอกพรม
๘. อาจารย์วัฒนพงศ์ อ่อนนุ่ม
๙. อาจารย์การญ์พิชชา กชกานน
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวรส ชูศรี
๑๑. อาจารย์ ดร.ปัญญพัฒน์ จันทร์เพชร
๑๒. นายพูนชัย คทาวัชรกุล
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยณัฐ สุนทรประเสริฐ
๑๕. อาจารย์อินทิรา เกื้อเสนาะ
๑๖. อาจารย์วิธัญญา แซ่ล้อ
๑๗. อาจารย์ชัชวาล อินทรปาลิต
๑๘. อาจารย์ภานุกรณ์ จันทร์สว่าง
๑๙. อาจารย์เทอดพงศ์ วรรณวงศ์
๒๐. อาจารย์วัชระ แสนเดช
๒๑. อาจารย์วรรณนิสา ปานพรม
๒๒. อาจารย์พาสนา แดงจันทร์
๒๓. อาจารย์ ดร.นันทพร เกตุเลขา
๒๔. อาจารย์ ดร.ประพนธ์ เลิศลอยปัญญาชัย
๒๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาราวรรณ ญาณะนันท์
๒๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลัยพร ไชยสิทธิ์
๒๗. อาจารย์ ดร.นพดล ทุมเชื้อ
๒๘. อาจารย์ ดร.เมตตา คงคากูล
๒๙. อาจารย์สุรีรัตน์ อนุเพ็ญ
๓๐. อาจารย์กุมรินทร์ ไพบูลย์
๓๑. อาจารย์ศุภลักษณ์ สุดขาว
๓๒. อาจารย์ ดร.เอกพล แก้วนวม
๓๓. อาจารย์ ดร.สันติ รักษาวงศ์

กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
คณบดีคณะครุศาสตร์
อาจารย์คณะครุศาสตร์
อาจารย์คณะครุศาสตร์
อาจารย์คณะครุศาสตร์
อาจารย์คณะครุศาสตร์
อาจารย์คณะครุศาสตร์
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๓
๓๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิสา โพธิ์พรม
๓๕. นางสาวบารมี ชูชัย
๓๖. นางสาวจันทร์เพ็ญ รักสัตย์

อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากประธาน
๑) เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ได้มาร่วมประชุมกับวง PLC วิชา GE / PC และหารือ
เรื่องการพัฒนาระบบดูแลนักศึกษา ซึ่งวง PLC มีการประชุมทุก ๓ เดือน เพื่อต้องการปรับปรุงวิชา GE/PC
ของครูให้ดีขึ้น เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสองหมวดวิชา และยังได้มีการอภิปรายเรื่องวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
และวิชาความเป็นครูด้วย ในส่วนของวิชาภาษาอังกฤษ ยังมีความเห็นต่างกันเกี่ยวกับวิธีสอนที่เหมาะสม คือ
การสอนแบบเดิมที่สอนการฟัง พูด อ่าน เขียนแบบบูรณาการ กับการสอนแบบแยกทักษะ โดยออกแบบ
ให้ เป็ น Competency - Based เพราะเห็ น ว่ าการสอนแบบแยกทั ก ษะน่ าจะเหมาะสมกั บ นั ก ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยมากกว่า ที่ประชุมจึงตกลงกันว่าจะมีการทาวิจัยในชั้นเรียนเปรียบเทียบการสอนแบบเดิม กับ
การสอนแบบใหม่ เพื่อหาคาตอบว่าแบบใดจึงจะเหมาะสมกับ นักศึกษา ส่วนวิชาความเป็นครู เป็นวิชาเก่า
แต่จะปรับให้เป็นวิชาใหม่ โดยได้มีการออกแบบความเป็นครูได้ดี
เรื่องวิชา GE / PE ได้มีการอภิปรายโดยมีส่วนเชื่อมโยงกับเรื่องการป้องกันการฆ่าตัวตายของ
นักศึกษาด้วย สรุป ได้ข้อเสนอจากวง PLC ดังนี้
- วิชาบังคับเลือกและวิชาเลือกควรสอดแทรกเรื่องทักษะชีวิตลงไปด้วย
- วิชาที่มีทักษะชีวิตควรปรับคาอธิบายรายวิชาและแผนการสอน/ประเมินผลให้ชัดเจน
- สาขาครุศาสตร์เป็น Competency-Based สาขาอื่นควรนาร่องด้วย GE
- Mapping อาจารย์ที่สอนวิชาหมวด GE / PC ว่ามีใครบ้าง แล้วควรให้ร่วมวง PLC และ
เข้า Workshop เรื่อง สติ
- ควรจัด Workshop เรื่อง สติ ในเดือน มิถุนายน โดยทาเป็นรายคณะคู่กับเรื่อง AL (๒ days)
- วง PLC วิชา GE / PC พบกันทุก ๓ เดือน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งละ ๒ วิชา
จากนั้นมีการอภิปรายเรื่อง Competency-Based ว่าการทาเรื่องนี้ให้ ดี ควรทาคาอธิบาย
รายวิชาที่เป็ น Competency-Based แล้วน าไปออกแบบการสอน ออกแบบการประเมินผล และดาเนินการ แต่
ขณะนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างเรียนรู้ การทาคาอธิบายรายวิชาที่เป็น Competency-Based และยังต้องการ
เวลาสาหรับการพัฒนา จึ งเสนอว่าโมเดลการพัฒนาเรื่องนี้ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงไม่ควรเป็น
แบบ Linear Approach Model แต่ควรเป็นแบบ Circular Approach Model คือ คาอธิบายรายวิชาให้ถือ

๔
ว่าเป็ น ร่าง เมื่อไปออกแบบการสอน ออกแบบการประเมิน ผล และนาลงสู่การปฏิบัติแล้ ว เห็ นว่าควรต้อง
ปรับปรุงก็กลับไปปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา ซึ่งก็ควรมีการทบทวนเป็นระยะ ๆ

๒) ระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา จากกรณีการฆ่าตัวตายของนักศึกษา (สไลด์ประกอบการ
นาเสนอ)
เป็ น ที่น่ าสังเกตว่า ระยะนี้ มีข่าวนักศึกษาฆ่าตัวตายหลายราย โดยใช้วิธี การที่ เหมือนกัน
ซึง่ ในทางวิชาการเรียกว่า Copycat หรือการเลียนแบบ เหตุการณ์ลักษณะนี้สะท้อนว่ามีปัญหาในทั้งสองด้าน คือ
ด้านกลุ่มคนที่มีปัญหาการฆ่าตัวตาย โดยที่ ระบบดูแลช่วยเหลืออาจไม่สมบูรณ์ และด้านวิธีการเสนอข่าวที่
ไม่เหมาะสม ทาให้เกิดการยั่วยุ ซึ่งศาสตร์จากการศึกษาเรื่องการฆ่าตัวตายพบว่า ไม่มีนักศึกษาฆ่าตัวตายเพราะ
สาเหตุ เดี ย ว ส่ ว นใหญ่ จ ะมี ปั ญ หาซ้ าซ้ อ น และการเสนอข่ า วอาจเป็ น ฟางเส้ น สุ ด ท้ า ย เพราะการพาด
หัวข่าว (ที่ยั่วยุ) เป็นการกระตุ้นให้กลุ่มคนที่มีปัญหามากอยู่แล้วอาจเลือกทางออกเลียนแบบที่เป็นการฆ่าตัวตาย
ปรากฏการณ์ Copycat เป็นปรากฏการณ์ที่มีการศึกษาทั่วโลกแล้วพบว่าเป็นเรื่องจริง ดังนั้นจึงต้องแก้ปัญหา
ในทั้ งสองด้าน คื อดู แลกลุ่ ม เสี่ ย งให้ ดีขึ้ น คื อ ท าระบบดูแ ลนั ก ศึ กษาให้ ดี ขึ้น ซึ่งถ้า ท าได้ก็ จะลดปั ญ หาลง
ขณะเดียวกันก็ต้องมีการสื่อสารให้ดีขึ้นด้วย ปัญหาการฆ่าตัวตายเป็นเหมือน Tip of Iceberg ทีด่ ้านล่างใต้ผิวน้า
(ของภูเขาน้าแข็ง) คือปัญหาต่างๆ มากมาย อาทิ ปัญหาสุขภาพจิต ปัญหาสัมพันธภาพ ความรุนแรง การใช้
สารเสพติด ปัญหาการเรียน ปัญหาการทางาน ซึ่งมีเป็นจานวนมาก และด้านบนที่โผล่เหนือผิวน้า (ของภูเขา
น้ าแข็ง ) เป็ น การฆ่ าตัว ตาย เท่ าที่ สั งเกตมหาวิท ยาลั ย ใหญ่ ก็ มี เป็ น ข่ าว จึ งเป็ น สิ่ งบอกเหตุ ว่า ระบบดู แ ล

๕
ช่วยเหลือนักศึกษายังไม่สมบูรณ์ องค์การอนามัยโลกเสนอว่า การฆ่าตัวตายสามารถลดได้ ต้องมีสองฟากคือ
ฟากการบริหารจัดการ กับฟาก Intervention ฟากการจัดการ ผู้นาต้องมีภาวะผู้นาที่มีวิสัยทัศน์ในเรื่องการ
ดู แ ลคุ ณ ภาพชี วิ ต ของนั ก ศึ ก ษา มี Intervention ที่ ดี มี ก ารประเมิ น ผลที่ ดี เขี ย นสรุ ป ได้ เป็ น Leadership
Intervention Vision Evaluation ส่วนฟาก Intervention มี ๔ องค์ประกอบที่สาคัญคือ ๑) การหาทางลด
วิธีการที่นักศึกษาใช้ฆ่าตัวตาย เช่น กรณีการการกระโดดตึก โรงแรมสมัยใหม่อาคารจะไม่มีส่วนยื่นที่สามารถใช้
ออกไปกระโดดได้ ๒) Interaction with media องค์ประกอบนี้เป็นหน้าที่ของกรมสุขภาพจิต ที่จะต้องมี
การจัดสัมมนาสื่อ เรื่องวิธีการลงข่าวที่เหมาะสม ๓) Life skills คือประเด็นที่เสนอไว้ข้างต้นว่าถ้าในวิชา
หมวดการศึกษาทั่วไปมีเนื้อหา Life Skills ที่ดี นักศึกษาก็จะมีทักษะการแก้ปัญหาที่ดี และ ๔) ระบบการดูแล
นักศึกษาต้องมี Early Identification ว่าใครเป็นกลุ่มเสี่ยง

ข้อเสนอจากกรณีนักศึกษาฆ่าตัวตายดังกล่าว การป้องกันต้องดาเนินการทั้งในระดับรายบุคคล
คือการให้ความรู้ โดยเฉพาะกับเพื่อนนักศึกษา เพราะพบว่าคนที่สาคัญกับนักศึกษามากที่สุดเวลาคิดจะฆ่าตัวตาย
คือเพื่อนนั กศึกษา จากการสัมภาษณ์ เมื่อเกิดเหตุแล้ ว ส่วนใหญ่ เพื่อนจะบอกว่ารู้ก่อน เพียงแต่ไม่ได้คิดว่า
เป็นเรื่องจริงจัง จึงไม่ได้แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา ดังนั้นจึงควรต้องให้ความรู้กับเพื่อนนักศึกษา รวมทั้งครู อาจารย์
ผู้ปกครอง ให้รู้จัก ๓ ส และหลัก ACT ( Ask / Care / Treat) ดังจะกล่าวต่อไป ส่วนในอีกระดับหนึ่ง ได้แก่
ภาคประชากร คื อ เรื่ อ ง Do/Don’t ของสื่ อ เรื่อ งการปรับ ปรุง ระบบดู แ ลนั กศึ ก ษา โดยเฉพาะกลุ่ ม เสี่ ย ง
ซึ่งขณะนี้กาลังมีการมองหามหาวิทยาลัยต้นแบบ ๒ มหาวิทยาลัย คือจากกลุ่มมหาวิทยาลัยใหญ่ ๑ มหาวิทยาลัย
กับ จากกลุ่มมหาวิทยาลัย ราชภัฏ ๑ มหาวิทยาลัย และสุดท้ายคือเรื่อง Postvention ที่มาจากคาว่า Post
Intervention เป็นศัพท์ใหม่กาหนดขึ้นมา คือเมื่อเกิดมีกรณี ปัญหาการฆ่าตัวตาย ก็จะต้องมีการจัดการใหม่
การทบทวนระบบ

๖
ดังนั้ น ระบบดู แลช่ ว ยเหลื อนั กศึ ก ษาใหม่ ที่ จ ะจั ด ตั้ งขึ้ น นี้ หั ว ใจส าคั ญ คื อ อาจารย์ต้ อ งรู้จั ก
นักศึกษาเป็ นรายบุคคลจริง ต้องมีการจัดกิจกรรม Homeroom จริง ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยยังมี มาตรฐาน
ไม่แน่นอน ระบบยังไม่ชัดเจน เพราะถ้าได้มีการจัดกิจกรรม Homeroom จริงจัง ก็จะรู้ว่านักศึกษาคนไหน
ต้องการการให้คาปรึกษา ก็จะมีการให้คาปรึกษา และมีการส่งต่อไปตามลาดับ ซึ่งก็จะต้องมี Counselors
ภายในมหาวิทยาลัยขึ้นมาก่อน เพราะพบว่าการส่งต่อไปยังจิตแพทย์เลยนั้นจะล้มเหลว ควรจะมีตัวกลางคั่นคือ
Counselors ที่จะสามารถดูแลได้มากกว่า เร็วกว่า ที่จะส่งไปยังจิตแพทย์เลยทันที คือต้องมีระบบภายในและ
ค่อยส่งต่อภายนอก ซึ่งมหาวิทยาลัยของเรามีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงที่มีกลุ่มนักจิตวิทยา และ
นักวิชาชีพเฉพาะที่เชี่ยวชาญ มีโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี ซึง่ หลังจากนี้ถ้ามหาวิทยาลัยมีระบบแล้ว ถ้านักศึกษา
ไม่ มี ปั ญ หาก็ ดู แ ลต่ อ เนื่ อ งโดยอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา แต่ ถ้ า มี ปั ญ หาเกิ ด ขึ้ น อี ก ก็ จ ะต้ อ งมี Postvention คื อ
มีมาตรการชัดเจนว่าจะต้องทาอะไรบ้าง จากนั้นต้องมีการจัดทารายงาน และประเมินผล
ในส่วนงานเอกสารและบันทึก ที่เรามีอยู่นั้นไม่ได้มีการนามาใช้ ดังนั้นงานส่วนต่างๆ ควรมีการเขียน
Work Instruction ใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่สาคัญ คือการรู้จักนักศึกษาเป็นรายบุคคล เพื่อต้องรู้ว่าใครเสี่ยง
อาจทาเป็นแบบ Check List พฤติกรรม ได้แก่ ๑) พฤติกรรมการเรียน เช่น มาสาย ขาดเรียน หลับในห้องเรียน
ผลการเรียนตก เปลี่ยนสายการเรียน ๒) อาการและพฤติกรรมอื่นๆ เช่น มีการแยกตัว ซึมเศร้า บ่นไม่อยากมีชีวิต
เสพสุรา ยาเสพติด ติดเกมส์ เป็นต้น ซึ่งอาการหรือพฤติกรรมเหล่านี้ เป็นอาการของปัญหาที่ค่อนข้างรุนแรงแล้ว
จริงๆ แล้วถ้าเพื่อนรู้และรู้ว่าเรื่องแบบนี้ต้องแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา การฆ่าตัวตายน่าจะลดน้อยลงมาก สิ่งนี้คือ
สิ่งที่เรียกว่า Early Identification ที่ต้องรู้ว่าใครเสี่ยงนั่นเอง ส่วน Life Skills คือการทาให้นักศึกษามีความ
เข้มแข็ง โดยเริ่มต้นจากนักศึกษาต้องมีความคิดสร้างสรรค์ ความคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ ไม่เชื่อถือหรือเชื่ออะไร
ง่าย ๆ ต้องมีการตระหนักในตนเอง เข้าใจผู้อื่น ภูมิใจในตนเอง รับผิดชอบต่อสังคม และที่สาคัญคือ ทักษะการสร้าง
สัมพั น ธภาพ การสื่ อสาร การตัดสิ น ใจ การแก้ปัญ หา การจัดการกับอารมณ์ และการจัดการความเครี ย ด
มหาวิทยาลัยจัดให้มีกิจกรรมการ Homeroom แต่คู่มือการ Homeroom ยังไม่ได้เน้นเรื่องทักษะชีวิต เป็นที่
น่าสังเกตว่านักศึกษาที่ฆ่าตัวตาย ส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในช่วงชั้น ปี ๓ กับชั้นปีที่ ๔ คือเป็นช่วงที่อาจจะไม่จบ
การศึกษา รู้สึกคล้ายกับว่าตนเองมาถึงเกือบปลายทางแล้วแต่ไปต่อไม่ได้ ซึ่งถ้าระบบมีความเข้มแข็ง ก็จะมีการ
ให้ทักษะ และความเข้มแข็งให้นักศึกษาสามารถจัดการกับปัญหาชีวิตได้ดีกว่า ท้ายที่สุดแล้ว การมีระบบนี้ไม่ใช่
เป็นการป้องกันการฆ่าตัวตายอย่างเดียว ที่จริงแล้วเรื่องนีเ้ ป็นผลพลอยได้มากกว่า
เรื่อง ๓ ส เป็นมาตรฐานการช่วยเหลือทางจิตใจเบื้องต้น สาหรับอาจารย์ที่ปรึกษาในการดูแล
สุขภาพจิตทุกปัญหา มีดังนี้
- สอดส่อง มองหา คือ ต้องรู้ว่า ใครเป็นกลุ่มเสี่ยง คนใกล้ชิดที่เป็นกลุ่มเสี่ยง
- ใส่ใจ รับฟัง คือ การฟังอย่างใส่ใจ ช่วยให้เกิดความไว้วางใจ ยกตัวอย่างคากล่าวว่าอย่าคิด
มาก แท้จริงแล้วเป็นการตัดบท ดังนั้นผู้ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาต้องเข้าใจเรื่องนี้

๗
- ส่งต่อ เชื่อมโยง คือ ถ้าเห็นว่ามีปัญหาเกินกว่าจะช่วยได้ ต้องส่ง Counselors ให้เป็นฝ่ายชักชวน
/นาพาเข้าสู่ระบบรักษา
สรุป ๓ ส เป็นหลักที่อาจารย์ที่ปรึกษาต้องทราบ
ถ้าเป็น Counselor ต้องมี ACT คือ Ask, Care, Treat
A Ask คือ การถามความคิดฆ่าตัวตาย นอกจากไม่ซ้าเติมยังช่วยได้ตรงจุด
- มีความคิดไม่อยาก (มีชีวิต) อยู่ไหม (คิดทาร้ายตัวเอง)
- เคยคิดจะทาอย่างไร (วิธีการ)
- มีอะไรช่วยให้ยังไม่ทา (ปัจจัยปกป้อง)
C Care คือ การฟังอย่างใส่ใจ และแสดงความห่วงใยเพื่อลดความคิดลบ (ว่าไม่มีคุณค่า เป็นภาระ)
- สบตาพยักหน้า
- ย้าว่าเราพร้อมอยู่เป็นเพื่อน/ไม่เป็นภาระ
- คุณค่าที่เขามี
T Treat คือ การนาไปสู่การดูแลรักษา เป็นสิ่งสาคัญเพราะกลุ่มเสี่ยงมักไม่มีพลังพอจะไปด้วยตนเอง
- รู้แหล่งช่วยเหลือตามระดับความรุนแรง
- นาพาและอยู่ร่วมในการรักษา
- ติดตามจนเขาพ้นวิกฤติ
และเมื่อใดที่เกิดเหตุ จะต้องมี Postvention คือ
- การเยียวยาผู้ใกล้ชิด ได้แก่
๑) (ให้)ระบายความรู้สึก และความรู้สึกผิด
๒) ทาสิ่งที่ลดความรู้สึกผิด
๓) ก้าวไปข้างหน้าโดยไม่ต้องรู้สึกผิด
- การป้องกันไม่ให้เกิดซ้า ได้แก่
๑) ทบทวนระบบดูแลนักศึกษา
๒) ค้นหาจุดที่เป็นช่องว่าง
๓) ปรับปรุงระบบที่เป็นจุดอ่อน
ข้อเสนอ Timeline การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา
เมษายน
- จัดตั้งคณะกรรมการ Cross Functional Team (CFT) และทีมให้คาปรึกษา (Co.)
- บทบาทระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา
พฤษภาคม
- ปรับปรุงระบบสารสนเทศ
- พัฒนา Co.

๘
- เตรียมการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา
มิถุนายน
- อบรมอาจารย์ที่ปรึกษารายคณะ
ตั้งแต่ กรกฎาคม/สิงหาคม
- เริ่มต้นระบบ
- เริ่มวง PLC (CFT+ Co + คณะ)
- ปรับปรุง/ทบทวน ระบบ
ตารางการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษารายคณะ

ในส่วนวง PLC อาจารย์ที่เข้าร่วมควรจะเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เป็นที่ยอมรับจากคณะ จะได้
เป็นตัวแทนของคณะ
ปิดท้ายตารางสัมมนาอาจารย์ฝ่ายกิจกรรมนั กศึกษามหาวิทยาลัยทั้งสองร้อยมหาวิทยาลัย โดย
กรมสุขภาพจิต

ขอเพิ่มเติมว่า สถิติการฆ่าตัวตายสูงสุดเกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยไม่ใช่ระบบโรงเรียน อัตราการฆ่า
ตัวตาย ช่วงอายุ ๑๕ – ๑๙ ปี อยู่ที่ประมาณ ๑ ต่อ ๑ แสนประชากร แต่กลุ่มอายุ ๒๐ – ๒๔ ปี เพิ่มขึ้นเท่าตัว
ใน ๕ ปี จาก ๒.๗ เป็น ๕ ต่อ ๑ แสนประชากร ตัวเลขช่วงวัยนักศึกษาเพิ่มขึ้นเกือบเท่าประชากรกลุ่มที่ฆ่าตัว
ตายมากที่สุดอยู่แล้ว คือวัยทางานและวัยสูงอายุ
การสอนทักษะชีวิต ตอนนี้เป็นกฎหมายบังคับ เพราะว่ามีพระราชบัญญัติ เกี่ยวกับวัยรุ่น ชื่อว่า
การป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์วัยรุ่น ในพระราชบัญญัตินี้บังคับไว้เลยว่าต้องสอนทักษะชีวิต คือการไม่สอน

๙
ทักษะชีวิตในประเทศไทยขณะนี้ในระดับมัธยมศึกษา ถือว่าไม่เป็นไปตามกฎหมาย สามารถร้องเรียนได้ และ
กระทรวงต้องออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การสอนเรื่องทักษะชีวิต เพราะบัญญัติไว้ในกฎหมาย
ซึ่งมีอยู่ไม่กี่ประเทศในโลก
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๒ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากอธิการบดี
๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาเนิ น การโดยส านั กงานประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่งใส ส านั กงาน ป.ป.ช. ซึ่งเป็ นสิ่ ง
ที่มหาวิทยาลัยต้องดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๒) เมื่อวันที่ ๑๐ – ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษา
ราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และ
ที ม นั ก วิ จั ย Sport Tourism Team ได้ เ ดิ น ทางไปเยื อ นและเข้ า พบคณ ะผู้ บ ริ ห าร National Taiwan
University of Sport (NTUS) ประเทศสาธารณรั ฐ จี น หรื อ ไต้ ห วั น ได้ รั บ การต้ อ นรั บ จากคณะผู้ บ ริ ห าร
ประกอบด้ ว ย President Hua Wei Lin และ Vice President Mark Lin, Vice President Chen Kang Ken
Chang, Dean of College of Sport Industry Lu Dhin Shan และทีมงาน ในการประชุมเพื่อกาหนดแนวทาง
การท าความร่ว มมื อทางวิช าการด้านกีฬ า และพลศึ กษา ความร่ว มมื อในการพั ฒ นาศู นย์ มาราธอนศึก ษา
การท่องเที่ยวเชิงกีฬา รวมถึงการจัดประชุมทางวิชาการเกี่ยว Sport Tourism และทีมนักวิจัยได้สัมภาษณ์
และศึกษาการท่องเที่ยวเชิงกีฬาด้วยจักรยานของประเทศไต้หวันด้วย
นอกจากนี้ในการประชุมมีความสนใจการทาความร่วมมือทาหลักสูตรลักษณะ Joint Degree
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี และบั ณ ฑิ ตศึ กษา ด้ าน Recreational Sport Management ซึ่ งทั้ ง ๒ มหาวิ ทยาลั ย ต่ า งมี
จุดเด่นที่สามารถนามาบูรณาการร่วมกันได้ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย ในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ Sport and Tourism ในปี ๒๐๒๐ ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
ไปสู่สากลในการยกระดับสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
นายกสภามหาวิทยาลัย ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ๑) ความร่วมมือกับ NTUS อาจเน้น
เรื่องของการทาวิจั ย ที่ส อดคล้ องกับ เรื่อง Sport Tourism ๒) สั งเกตว่ามหาวิทยาลั ย ทุ่มเททรัพ ยากรเรื่อง
มาราธอน แต่ส่วนใหญ่เป็นการบริการ แต่ยังไม่มีองค์ความรู้เกิดขึ้นที่เป็นรูปธรรม การมีความรู้เกิดขึ้นต้องตั้ง
โจทย์ที่หลักแหลม จึงเสนอว่าในการจัดงานมาราธอนในเดือนมกราคมปีหน้า เราควรตั้งโจทย์อะไร เพราะเมื่อ
เริ่มตั้งโจทย์แล้ว โจทย์ที่น่าสนใจจะนามาซึ่งความรู้ เช่น การที่นักวิ่งจะมาวิ่งมาราธอนจะต้องเปลี่ยน Health
Behavior ทาให้คนกลุ่มนี้มีสุขภาพดีกว่าประชากรทั่วไปหรือไม่ อย่างไร ข้อมูลนี้มหาวิทยาลัยสามารถศึกษาได้
ส่วนหนึ่งตั้งแต่ในขั้นตอนการกรอกข้อมูลในการสมัคร มาราธอนไม่ใช่แค่มาวิ่ง ต้องมีการฝึกซ้อม และมีความ
ต่อเนื่อง ความรู้ตรงนี้ควรจะมีการศึกษา

๑๐
ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ความเห็นว่า จากการที่มีกลุ่มนักวิ่งที่มาวิ่ง
แล้วประทับใจ ทีเ่ มื่อวิ่งผ่านชุมชนแล้วมีชาวบ้านออกมาเชียร์ต้อนรับ ให้กาลังใจ เห็นว่าในโอกาสต่อไป ควรทา
ให้เป็นเมืองทีป่ ระชาชนได้ออกมามีส่วนร่วม
นายเรืองชัย เนตรปฐมพร ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยให้ความเห็นว่า
มหาวิทยาลัยมีสาขาการแพทย์แผนไทยที่น่าจะมีบทบาทเกี่ยวกับการวิ่งมาราธอน โดยเฉพาะสมุนไพร การดู
เรื่องกล้ามเนื้อ ควรจะมีการบูรณาการร่วมกัน
อาจารย์ ดร. อาคม เจริญสุข แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่า มีนายทหารจากกองพลพัฒนาที่เคยมา
วิ่งที่ งานจอมบึ งมาราธอน แต่ ต่ อมาได้ เป็ น หนึ่ งในทหารไทยที่ เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของกองก าลั งสหประชาชาติ
ไปรั ก ษาสั น ติภ าพที่ ป ระเทศซู ด าน และงานวิ่งจอมบึ งมาราธอนตรงกับ ช่ ว งเวลาที่ ต้ องไปปฏิ บั ติ ราชการ
นายทหารท่านนี้จึงได้จัดการวิ่งมาราธอนโดยภายใต้ชื่อจอมบึงมาราธอน เป็นการวิ่งแบบสะสมระยะทาง
นายประพันธ์ มนทการติวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ข่าวนี้เป็นเรื่องสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย
ควรมีการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งเรื่องการสร้างความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัย NTUS ประเทศไต้หวัน ด้วย
นายกสภามหาวิทยาลัย ให้ ข้อคิดเห็ นเพิ่มเติมว่า การประชาสัมพันธ์ควรเน้น ในช่องทาง
ออนไลน์ อาจจัดให้มีชมรมของคนรักจอมบึงที่ทาเรื่องออนไลน์ ให้เกิด Viral โดยทาด้วยจิตอาสา ทาด้วยใจรัก
คนกลุ่มนี้ต้องรู้ข้อมูลอย่างดี จึงจะรู้ว่าควรนาข่าวใดไปนาเสนอได้ สิ่งสาคัญคือทาอย่างไรให้มีกลุ่ม/ชมรมคนรัก
จอมบึง ทีท่ าด้วยจิตอาสา เรื่องนีข้ อให้เป็นวาระพิจารณาในอนาคต
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๓ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากกรรมการ
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถพล อุสายพันธ์ มีเรื่องแจ้ง ดังนี้
๑.๑) มหาวิทยาลัยมีการจัดศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อัจฉริยะ ซึ่งมีผู้ช่วยอธิการบดี
เป็นผู้ดูแล ซึ่งจะทาเกี่ยวกับสื่อ มีเดีย เพื่อมาช่วยในวิชา GE, PC และวิชาเฉพาะ
๑.๒) ยังคงนโยบายให้ทุกคณะ ทุกสาขา ทา PLC เรื่อง Active Learning และเรื่อง GE กับ
PC และในอนาคตจะมี PLC เรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาด้วย เป็นการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน
ที่ประชุมรับทราบ
๒) อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น มีเรื่องแจ้ง ดังนี้
๒.๑) ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จะมีการแข่งขันกีฬาและทักษะวิชา
พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ ๔๑ "ตาลโตนดเกมส์” โดยมีทีมนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก
ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมการแข่งขัน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

๑๑
๒.๒) พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตรงกับ วันที่ ๙
เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ จึงขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านเข้าร่วมพิธี โดยจะมีการซ้อมการเข้า
รับปริญญาบัตรของบัณฑิตในระหว่างวันที่ ๕ - ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒
๒.๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจะจัดงานวิ่งมินิมาราธอน เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ โดยจะจัดขึ้น
ในวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ในลักษณะจิตอาสา โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายจากนักวิ่ง ขอเรียนเชิญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยร่วมกิจกรรม
ที่ประชุมรับทราบ
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ อุปนายก แจ้งว่า มูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง
ภาคีเครือข่าย สวนพฤกษศาสตร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะจัดงานเขาประทับช้างเทรล ขึ้น
ในวันที่ ๑๕ – ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งได้เปิดรับสมัครไปแล้วเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ผ่านมา
ยอดนักวิ่งเต็มภายในหนึ่งวัน รวมเป็นจานวนประมาณ ๔,๘๐๐ คน
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๔ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากเลขานุการ
ไม่มี
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
เมื่อวันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประธานขอให้ ที่ ป ระชุ ม ตรวจสอบรายงานการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ านจอมบึ ง
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยไม่มีการแก้ไข
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ผลการหารือความทับซ้อนระหว่างหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์
แขนงวิชานวัตกรรมกราฟิก กับหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดี สืบเนื่องหน้า ๒๔ ระเบียบวาระที่ ๔.๑
เรื่องเกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ ว่าสภามหาวิทยาลัย
ได้มีมติ ดังนี้

๑๒
๑) เห็ น ชอบหลั กสูตรวิทยาศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมคอมพิ วเตอร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) เฉพาะแขนงวิชานวัตกรรมประยุกต์
๒) ให้ มหาวิทยาลั ย แต่งตั้งคณะท างานโดยมี ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์อรรถพล อุ ส ายพั น ธ์
รองอธิการบดี เป็ นประธาน เพื่อระบุ ความแตกต่างด้าน Competency และด้านอาชีพหลังจบการศึกษา
ระหว่างหลักสูตรแขนงวิชานวัตกรรมกราฟิกของสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ และหลักสูตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย
๓) ตรวจสอบการเขียนภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามข้อเสนอแนะ และพิจารณาเพิ่มเนื้อหา
หรือรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการรู้เท่าทันสื่อดิจิตอล (Media or Digital literacy) เข้าไปในหลักสูตร
มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะทางาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดี
เป็นประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาราวรรณ ญาณะนันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลัยพร ไชยสิทธิ์อาจารย์ ดร.นาวิน
คงรักษา และอาจารย์จิรากร เฉลิมดิษฐ ประชุมไปเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อดาเนินการตามมติ
โดยเมื่อนาหลักสูตรแขนงวิชานวัตกรรมกราฟิก สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ เปรียบเทียบ
กับ หลักสู ตรสาขาวิชาเทคโนโลยี ดิจิทัล มีเดีย พบว่ามี ๑๕ รายวิชา ที่มีความคล้ายคลึงกัน ซึ่งที่ประชุมได้
ร่วมกันหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่ ทั้งสองหลักสูตรยืนยันต้องการจะเปิดสอน ที่ประชุมไม่สามารถหาข้อยุติได้
จึงนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกชุด)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลั ยมีมติไม่เห็ นชอบหลั กสู ตรแขนงวิชานวัตกรรมกราฟิก สาขาวิชาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) โดยมีเงื่อนไขดังนี้ ๑) หากยืนยันต้องการเปิดสอนแขนง
วิชานวัตกรรมกราฟิก ต้องไปพัฒนาหลักสูตรแขนงวิชาดังกล่าวให้มีความแตกต่างจากหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยี
ดิจิทัลมีเดียให้ชัดเจน เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป ๒) หากต้องการปรับหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ในภาพรวมให้เป็นลักษณะกลุ่มวิชา ให้นาเสนอเป็นหลักสูตรใหม่ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา
๓.๒ รายงานค าพิพ ากษาคดี แ พ่ งของศาลจังหวัดราชบุ รี ในคดีหมายเลขดาที่ ๑๕๐๘/๒๕๕๙
คดีหมายเลขแดงที่ ๑๑๐๓/๒๕๖๐ ระหว่างมูลนิธิประชานุเคราะห์ ราชบุรี โจทก์ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง
อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่ม ชื่น ชี้แ จงรายละเอีย ดว่า จากการประชุม สภามหาวิท ยาลัย ครั้ง ที่
๑/๒๕๖๒ เมื่อ วัน ที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่มีการรายงานเกี่ยวกับแนวทางการไกล่เกลี่ยในคดีแพ่ง
ศาลจังหวัด ราชบุรี คดีห มายเลขดาที่ ๑๐๕๘/๒๕๕๙ คดีห มายเลขแดงที่ ๑๑๐๓/๒๕๖๐ ระหว่างมูลนิธิ
ประชานุเคราะห์ ราชบุรี โจทก์ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ ๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์
ศิลาเดช ที่ ๒ จาเลย
ต่อมา ศาลจังหวัดราชบุรีได้มีคาสั่งพิพากษาในคดีดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ศาลพิพากษาโดยสรุปว่า โจทก์มีสิทธิขับไล่จาเลยที่ ๑ ออกจากที่ดิน และวินิจฉัยว่าเห็นสมควรไม่กาหนด
ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ ส่วนจาเลยที่ ๒ ไม่ต้องรับผิ ดเป็นส่วนตัว ไม่ต้องร่วมรับผิดกับจาเลยที่ ๑ พิพากษา

๑๓
ให้จ าเลยที่ ๑ รื้อถอนสิ่งปลู กสร้างและขนย้ายทรัพย์สินออกจากที่ดินโฉนดเลขที่ ๗๘๙๓ ตาบลดอนตะโก
อาเภอเมือง จั งหวัดราชบุ รี กับ ให้ จ าเลยที่ ๑ ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกาหนดค่าทนายความ
๑๐,๐๐๐ บาท ยกฟ้องโจทย์สาหรับจาเลยที่ ๒ ค่าฤชาธรรมเนียมระหว่างโจทก์กับจาเลยที่ ๒ ให้เป็นพับคาขอ
อื่นนอกจากนี้ให้ยก
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้พิจารณาคาพิพากษาดังกล่าวมีความประสงค์จะอุทธรณ์คดี
จึงได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ไปยังอัยการจังหวัดราชบุรี ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ ศธ ๐๕๕๖/๗๑๘ ลงวันที่
๒๒ กุมภาพัน ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการประสานงานกับพนักงานอัยการเพื่อดาเนินการยื่น
อุทธรณ์คดีการขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ และการขอทุเลาการบังคับคดี จึงรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
๓.๓ รายงานผลการดาเนินการปฏิบัติ ตามคาพิพากษา คดีศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดา
ที่ บ.๑๖๖/๒๕๕๗ คดี ห มายเลขแดงที่ บ. ๔๖๒/๒๕๖๑ ระหว่ างนายสนม ผิ วงาม ผู้ ฟ้ องคดี กั บสภา
มหาวิทยาลัยที่ ๑ กับพวกรวม ๕ คน
นางสาวธิชาภรณ์ จิน จารักษ์ ตาแหน่งนิติกรขอสื บเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลั ย
ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวัน ที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามที่ได้มี การรายงานคาพิพ ากษา
ของศาลปกครองกลาง คดีห มายเลขดาที่ บ.๑๖๖/๒๕๕๗ คดีห มายเลขแดงที่ บ.๔๖๔/๒๕๖๑ ระหว่าง
นายสนม ผิวงาม ผู้ฟ้องคดี กับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ ๑ กับพวกรวม ๕ คน ผู้ถูกฟ้องคดี
ศาลอ่านคาพิพากษาเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคาสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยสภามหาวิทยาลัยได้มอบให้คณะกรรมการกลั่นกรอง
กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคาพิพาท
ดังกล่าว ตามหนังสือที่ สภม.๑๒/๒๕๖๒ เรื่องแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
มหาวิทยาลัยขอรายงานความคืบหน้าว่า มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีศาลปกครองกลาง
ผู้อานวยการสานักบังคับคดีปกครอง และอธิบดีอัยการ สานักงานคดีปกครอง ให้ทราบว่า สภามหาวิทยาลัย
อยู่ระหว่างการพิจารณาให้เป็นไปตามคาพิพากษา
คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ฯ มีการประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าว ในการประชุม ครั้งที่
๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีผลการพิจารณา ดังนี้
คณะกรรมการกลั่ น กรองกฎหมายฯ ได้ตั้งข้อสั งเกตเกี่ยวกับ เรื่องคณะกรรมการที่มีอานาจ
พิจารณาทางปกครองซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทาให้การพิจารณาไม่เป็นกลาง เจ้าหน้าที่หรือกรรมการผู้นั้น
จะท าการพิ จ ารณาทางปกครองในเรื่ อ งนั้ น ไม่ ได้ ตามมาตรา ๑๖ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เนื่ องจากมีกรรมการของคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายฯ บางท่านมีรายชื่อ

๑๔
อยู่ ในบั ญ ชีรายชื่อของกรรมการสภามหาวิท ยาลั ยผู้ท รงคุณ วุฒิ ชุดของผู้ ฟ้ องคดี ที่คณะกรรมการสรรหาฯ
นาเสนอสภามหาวิทยาลัย จานวน ๒๒ รายชื่อด้วย
คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายฯ เห็นควรให้ดาเนินการตามคาพิพากษาศาลปกครองกลางได้มี
คาพิพากษาคดีหมายเลขดาที่ บ.๑๖๖/๒๕๕๗ คดีหมายเลขแดงที่ บ.๔๖๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยนาเอกสารดังต่อไปนี้ เพื่อประกอบการพิจารณาดาเนินการ
๑) ค าพิ พ ากษาศาลปกครอง คดี ห มายเลขด าที่ บ.๑๖๖/๒๕๕๗ คดี ห มายเลขแดง
ที่ บ.๔๖๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๒) คาสั่งของศาลปกครองสูงสุดในคดีนี้ ตามคาสั่งของศาลปกครองสูงสูดที่ คบ.๑๖๔/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
๓) หนังสือแจ้งคาสั่งศาลของสานักงานศาลปกครอง ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๔) หนังสือของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๔๐๙(๕)๙/๔๔๕๔ ลงวันที่
๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
และคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายฯ ได้มีมติ “เสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณามอบ
ให้ม หาวิท ยาลัย ไปด าเนิน การแต่ง ตั ้ง คณะกรรมการตามกฎหมายเพื ่อ ไปปฏิบ ัต ิต ามค าพิพ ากษาของ
ศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขดาที่ บ ๑๖๖/๒๕๕๗ คดีหมายเลขแดงที่ บ. ๔๖๒/๒๕๖๑ ฉบับลงวันที่ ๒๕
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งดาเนินการตามคาพิพากษา คาสั่งศาล และ
พิจ ารณาหลักกฎหมาย ระเบีย บ ข้อบังคับ ที่เกี่ ยวข้องตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายฯ เสนอแนะ
เพื่อประกอบการพิจารณา” (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกชุด)
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มีการอภิปรายตามลาดับ ดังนี้
๑) สรุปภูมิหลังการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
(ชุดของผู้ฟ้องคดี) ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ดาเนินการนารายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดของผู้ฟ้องคดี ขึ้นทูลเกล้าเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งถึงสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ตามคาสั่งศาลปกครองสูงสุด คบ.๑๖๔/๒๕๕๘ ของคดีดังกล่าว แล้ว แต่เนื่องจาก ๑) สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษามีความเห็ น ในเรื่องนี้โดยสรุปว่ากรณี นี้มีประเด็นปัญ หาข้อกฎหมายเกี่ยวกับ
กระบวนการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มี
ข้อสั่งการให้ขอหารือไปยังสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อให้ได้ข้อยุติ ซึ่งต่อมาสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาได้แจ้งผลการพิจารณา สรุปความว่า การดาเนินกระบวนการสรรหาและคัดเลือกรายชื่อกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ผู้ ทรงคุณ วุฒิ ของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ หมู่บ้ านจอมบึ งชุดดังกล่ าว ไม่ช อบด้วยกฎหมาย
ตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ๒) การที่สภามหาวิทยาลัย
(ตามมติในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙) นารายชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน ๑๐ คน
คือ ยกเว้น นายวรชัย เยาวปาณี ซึ่งเสียชีวิตแล้ว เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง

๑๕
กรรมการสภามหาวิทยาลั ยผู้ทรงคุณ วุฒิ ไม่ส อดคล้องกับจานวนกรรมการสภามหาวิทยาลั ยผู้ทรงคุณ วุฒิ
ตามที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๖ (๕) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จานวนกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายอีกประการหนึ่ง ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้พิจารณา
และมีข้อสั่ งการให้ ส ภามหาวิทยาลั ย ราชภัฏ หมู่บ้ านจอมบึงดาเนิน การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลั ย
ผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอส่งคืนเรื่องการเสนอ
ขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามหนั งสือของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙(๕).๙/๔๔๕๔
ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ มายังมหาวิทยาลัย)
ดังนั้นการจะเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งครั้งใหม่นี้ต้องเสนอให้ชอบด้วยกฎหมาย
๒) ที่ประชุมได้มีการกล่าวถึงการนารายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิรายชื่อ
สารองแทนผู้ที่เสียชีวิต เพื่อให้จานวนครบ ๑๑ คน ตามกฎหมาย แต่ก็ต้องมีการพิจารณาเรื่องด้านความรู้
ความเชี่ยวชาญด้วย
๓) ที่ประชุมได้มีการเสนอให้นาเรื่องนี้หารือกับคณะกรรมการการอุดมศึกษาด้วยโดยเร็ว
๔) ที่ประชุมเสนอให้มีการดาเนินการเรื่องนี้โดยเร็ว และควรแจ้งการดาเนินการให้ศาล
และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
มติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยมีมติ ดังนี้
๑) เห็นชอบให้ดาเนินการตามมติของคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ
ของสภามหาวิ ท ยาลั ย โดยมอบมหาวิ ท ยาลั ย แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการเพื่ อ พิ จ ารณาแนวทางให้ ได้ ม าซึ่ ง
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิให้ครบจานวน ๑๑ คน โดยให้นา (๑) คาพิพากษาศาลปกครอง
คดีหมายเลขดาที่ บ.๑๖๖/๒๕๕๗ คดีหมายเลขแดงที่ บ.๔๖๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
(๒) คาสั่งของศาลปกครองสูงสูดที่ คบ.๑๖๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (๓) หนังสือแจ้งคาสั่ง
ศาลของสานักงานศาลปกครอง ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (๔) หนังสือของสานักงานคณะกรรมการการ
อุ ดมศึ กษา ที่ ศธ ๐๔๐๙(๕)๙/๔๔๕๔ เรื่ อง การเสนอขอโปรดเกล้ าฯ แต่ งตั้ งกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง มาเป็นแนวทางในการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิให้ชอบด้วยกฎหมาย
โดยให้ห ารือกับ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประกอบการพิจารณาด้วย โดยเร็วเพื่อดาเนินการ
เสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามคาพิพากษาศาลต่อไป โดยไม่ต้องเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีก
๒) ให้แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยนี้ ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

๑๖
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วง
๔.๑ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วงจากสภาวิชาการ
๔.๑.๑ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาประจาภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ชี้แจงรายละเอียดว่า ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีนักศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
จ านวน ๑๓ คน ระดั บ ประกาศนี ย บั ตรบั ณ ฑิ ต จ านวน ๒ คน และระดั บ ปริ ญ ญาตรี จ านวน ๖๕๑ คน
ซึ่งคณะกรรมการประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็น ผู้มีคุณสมบัติ ค รบถ้ว น และ
ผ่านความเห็ นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
จึ งเสนอให้ ส ภามหาวิท ยาลั ย พิ จ ารณาอนุ มั ติ ให้ ป ริญ ญาแก่ ผู้ ส าเร็จ การศึ ก ษา (รายละเอี ย ดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมแยกเล่ม)
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 สภามหาวิทยาลัยมีมติ อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับระดับปริญญาโท
จานวน ๑๓ คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จานวน ๒ คน และระดับปริญญาตรี จานวน ๖๕๑ คน ทั้งนี้ตั้งแต่
วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๔.๑.๒ พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณ ฑิ ต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ชี้แจงรายละเอียดว่า สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร โดย นางสาววัลภา
รัศมีโชติ แทน หม่อมหลวงปริญญา จรูญโรจน์ ซึ่งเกษียณอายุราชการ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติ ที่ ประชุ ม อาศั ยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่ งพระราชบั ญญั ติ มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๙ แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ม าตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิ ท ยาลั ย มี ม ติ เ ห็น ชอบการเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ดังนี้

๑๗
อาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ลาดับ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
เดิม
ใหม่
๑. นางจีรพรรณ นิลทองคา
นางจีรญาน์ นิลทองคา
๒. นายธนภูมิ ชาติดี
นายธนภูมิ ชาติดี
๓. นายประสิทธิ์ โสมนัส
นายยุทธจักร งามขจิต
๔. นายยุทธจักร งามขจิต
นายประสิทธิ์ โสมนัส
๕. หม่อมหลวงปริญญา จรูญโรจน์
นางสาววัลภา รัศมีโชติ

๔.๑.๓ พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)
อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ชี้แจงรายละเอียดว่า สาขาวิช าอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลั กสู ตร
โดย นางสาวจุรีภรณ์ แก้วจันดา และว่าที่ร้อยโทไพฑูรย์ เหมือนเพ็ชร แทน นางสาวอาริยา ปานนาค และ
นายชัยกฤต ยกพลชนชัย ซึ่งลาออก โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
เมื่อวัน ที่ ๑๕ กุมภาพัน ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึ งเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม)
มติ ที่ ประชุ ม อาศั ยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) แห่ งพระราชบั ญญั ติ มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๑๐.๑.๑ แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับ ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติ เห็น ชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) ดังนี้
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ลาดับ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)
เดิม
ใหม่
๑. นางสาวจันทิมา ดรจันทร์ใต้
นางสาวจันทิมา ดรจันทร์ใต้
๒. นางสาวอาริยา ปานนาค
นางสาวจุรีภรณ์ แก้วจันดา
๓. นายชัยกฤต ยกพลชนชัย
ว่าที่ร้อยโทไพฑูรย์ เหมือนเพ็ชร
๔. นายอรรถพงษ์ ฤทธิทิศ
นายอรรถพงษ์ ฤทธิทิศ
๕. นายกิตติศักดิ์ คุ้มถนอม
นายกิตติศักดิ์ คุ้มถนอม

๑๘
๔.๑.๔ พิจารณาการปรับจานวนหน่วยกิตวิชาเอกของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ดนตรีศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ (๕ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ชี้แจงรายละเอี ย ดว่า สาขาวิช าดนตรี ศึกษา ได้ดาเนิน การปรับ แก้จานวนหน่ว ยกิต วิช าเอก ของหลั กสู ต ร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๕ ปี) เพื่อให้ครอบคลุมตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐานหลักสูตรของ
คุรุสภา ตามมติที่ประชุมคุรุสภา โดยปรับจานวนหน่วยกิตวิชาเอก เพิ่มเป็น ๗๘ หน่วยกิต โดยได้รับความ
เห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ เห็นชอบการปรับจานวนหน่วยกิตวิชาเอกของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ (๕ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
๔.๑.๕ พิจารณา ร่าง หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
อาจารย์ ดร.นพดล ทุมเชื้อ ชี้แจงรายละเอียดว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มีนโยบายในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สั งคม วัฒ นธรรม สิ่ งแวดล้ อม และพลวัตโลก เพื่ อให้ ผู้ เรียนมี คุณลั กษณะที่ พึ งประสงค์
ตามความต้องการของผู้ ใช้บั ณฑิตและตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาล จึงได้ปรับปรุง
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ ในการปรับปรุงครั้งนี้เป็นการปรับปรุงจากหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปสอดคล้องกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๔ ปี ) และสอดคล้อง
กับหลักสูตรที่มีวิชาชีพ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
แยกเล่ม)
มติ ที่ ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่ งพระราชบั ญญั ติมหาวิทยาลั ย
ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิ ทยาลั ยมี มติ เห็ นชอบหลั กสู ตรหมวดวิ ชาศึ กษาทั่ วไป (หลั กสู ตรปรั บปรุ ง
พ.ศ. ๒๕๖๒)
๔.๑.๖ พิจารณา ร่าง หลักสูตรหมวดวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
อาจารย์การญ์พิชชา กชกานน ชี้แจงรายละเอียดว่า สาขาวิชาชีพครูได้ดาเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรับปรุงจากหมวดวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของชาติ ปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคมวัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ

๑๙
และเพื่อให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ เป็นไปตาม
สมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู และสามารถประยุกต์ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น โดยได้รับความ
เห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบหลักสูตรหมวดวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
๔.๑.๗ พิจารณา ร่าง หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิสา โพธิ์พรม ชี้แจงรายละเอียดว่า สาขาวิชานิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรมสื่อ ได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรนิเทศ ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในทฤษฎีและหลักการทาง
นิ เทศศาสตร์และข่าวสารข้อมู ล โดยสามารถใช้สื่ อเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ ทันสมั ยได้อย่างเหมาะสม
มีคุณ ธรรม จริย ธรรม ซื่อสัตย์ มีวินั ย สามารถพึ่ งตนเอง และประกอบอาชีพด้านนิเทศศาสตร์อย่างอิสระ
เหมาะสมกับท้องถิ่นและสถานการณ์ที่เอื้อต่อการพัฒนาชุมชนบ้านเกิดให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยได้รับความ
เห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรมสื่อ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
๔.๑.๘ พิจารณา ร่าง หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) จานวน
๑๕ สาขาวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
มีนโยบายปรั บปรุงหลั กสู ตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เพื่ อยกระดับการผลิ ตครูให้ มี คุณภาพและเป็ นไปตาม
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น โดยปรับเป็นหลักสูตร ๔ ปี โดยสามารถ
เริ่มในปีการศึกษา ๒๕๖๒ นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิตเสร็จเรียบร้อยแล้ว จานวน ๑๕ สาขาวิชา ดังนี้
๑) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
๒) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๓) สาขาวิชาพลศึกษา

๒๐
๔) สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและคณิตศาสตร์
๕) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
๖) สาขาวิชาคณิตศาสตร์
๗) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
๘) สาขาวิชาสังคมศึกษา
๙) สาขาวิชาภาษาไทย
๑๐) สาขาวิชาศิลปศึกษา
๑๑) สาขาวิชาภาษาจีน
๑๒) สาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา
๑๓) สาขาวิชาดนตรีศึกษา
๑๔) สาขาวิชาชีววิทยา
๑๕) สาขาวิชาฟิสิกส์
โดยได้ รั บ ความเห็ นชอบจากสภาวิชาการในการประชุ ม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่ อวันที่ ๑๕
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
กรรมการสภามหาวิทยาลั ยได้ร่วมกันพิจารณาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๒) จานวน ๑๕ สาขาวิชา ดังนี้
๑) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
๒) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๒.๑) คาอธิบายรายวิชายังปรากฏคาว่า Study (ศึกษา) แสดงว่ารายวิชายังมีลักษณะไม่เน้น
เรื่องสมรรถนะ
๒.๒) ควรเพิ่มรายวิชาการจัดการชั้นเรียน
๒.๓) (หน้า ๔๕) ภาระงานสอน ควรเน้น ๑๕ ภาระงานต่อภาคเรียนและ ๓๐ ภาระงานต่อปี

๒๑
มติ ที่ ประชุ ม อาศั ยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่ งพระราชบั ญญั ติ มหาวิทยาลั ย
ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิท ยาลั ย มี ม ติ เห็ นชอบหลั กสู ตรครุศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิช าภาษาอั งกฤษ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
๓) สาขาวิชาพลศึกษา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อคิดและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๓.๑) ตรวจสอบชื่อหลักสูตรภาษอังกฤษให้ครบถ้วน
๓.๒) ตรวจสอบหน้า ๓๕ และ ๓๖ วิชากับชื่อวิชาให้ถูกต้อง
๓.๓) ควรเพิ่มเนื้อหาสุขศึกษาในรายวิชาที่มีอยู่หรือเพิ่มให้เป็นรายวิชา
มติ ที่ ประชุ ม อาศั ยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่ งพระราชบั ญญั ติ มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
๔) สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและคณิตศาสตร์
มติ ที่ ประชุ ม อาศั ยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่ งพระราชบั ญญั ติ มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษาและคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
๕) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะควรเพิ่มรายวิชาเกี่ยวกับการรู้เท่ากับสื่อและ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
มติ ที่ ประชุ ม อาศั ยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่ งพระราชบั ญญั ติ มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
๖) สาขาวิชาคณิตศาสตร์
มติ ที่ ประชุ ม อาศั ยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่ งพระราชบั ญญั ติ มหาวิทยาลั ย
ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิท ยาลั ย มี ม ติ เห็ นชอบหลั กสู ตรครุศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)

๒๒
๗) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
กรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะหน้า ๔๑ ควรตรวจสอบการเขียนภาษาอังกฤษ
ชื่อวิชาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา และชื่อวิชาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษา ให้ถูกต้อง
มติ ที่ ประชุ ม อาศั ยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่ งพระราชบั ญญั ติ มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
๘) สาขาวิชาสังคมศึกษา
กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ให้ ข้ อ คิ ด เห็ น ว่ า ควรเพิ่ ม ความเป็ น Competency-Based
ในรายวิชาความเป็นพลเมือง ให้เด่นชัดมากขึ้น
มติ ที่ ประชุ ม อาศั ยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่ งพระราชบั ญญั ติ มหาวิทยาลั ย
ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิ ท ยาลั ย มี ม ติ เห็ นชอบหลั กสู ตรครุ ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสั งคมศึ ก ษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
๙) สาขาวิชาภาษาไทย
มติ ที่ ประชุ ม อาศั ยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่ งพระราชบั ญญั ติ มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
๑๐) สาขาวิชาศิลปศึกษา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑๐.๑) เวลาออกไปแนะแนวการศึกษาควรสามารถระบุหรือบอกประโยชน์ของการเรียนสาขานี้ได้
๑๐.๒) ควรตรวจสอบ การเขียนภาษาอังกฤษรายวิชาภูมิปัญญาในเชิงศิลปกรรมให้ถูกต้อง
มติ ที่ ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่ งพระราชบั ญญั ติ มหาวิ ทยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)

๒๓
๑๑) สาขาวิชาภาษาจีน
มติ ที่ ประชุ ม อาศั ยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่ งพระราชบั ญญั ติ มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
๑๒) สาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา
กรรมการสภาให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑๒.๑) ควรเพิ่มรายวิชาสุขศึกษา
๑๒.๒) คาอธิบ ายรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ควรเขียนเป็นลั กษณะ CompetencyBased ให้มากขึ้น
มติ ที่ ประชุ ม อาศั ยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่ งพระราชบั ญญั ติ มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามวยไทยศึกษาและ
พลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
๑๓) สาขาวิชาดนตรีศึกษา
กรรมการสภาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑๓.๑) สาขาควรมีข้อมูลการศึกษาวิจัยข้อดีหรือประโยชน์ของดนตรีแต่ละช่วงวัยเพื่อใช้
ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
๑๓.๒) รายวิชาจิตวิทยาการเรียนดนตรีเป็นรายวิชาที่น่าสนใจที่อาจเพิ่มในหลักสูตร
มติ ที่ ประชุ ม อาศั ยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่ งพระราชบั ญญั ติ มหาวิทยาลั ย
ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิ ท ยาลั ย มี ม ติ เห็ นชอบหลั กสู ตรครุศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าดนตรีศึ ก ษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
๑๔) สาขาวิชาชีววิทยา
มติ ที่ ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่ งพระราชบั ญญั ติ มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)

๒๔
๑๕) สาขาวิชาฟิสิกส์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะ การสอนควรเน้นการปฏิบัติเพื่อสร้างความสนใจ
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากอธิการบดี
๕.๑.๑ พิจารณาการปรับแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
อาจารย์ ดร.เชิ ดชั ย ธุ ระแพง ผู้ อ านวยการส านั กส่ งเสริมวิ ชาการและงานทะเบี ยน
เนื่องจากมีผู้ที่ให้ความสนใจต้องการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นจานวนมาก โดยเฉพาะหลักสูตร
ครุศาสตรบั ณฑิต เพื่อให้ การรับนักศึกษาภาคปกติเป็นไปตามมาตรฐานด้านการดาเนินการตามภารกิจของ
สถาบันศึกษา จึงเห็ นควรปรับแผนรับนั กศึกษาภาคปกติ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ จากตามแผนการรับ
นักศึกษาเดิม จานวน ๑,๔๖๐ คน เป็น จานวน ๑,๕๗๕ คน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว
จึงเสนอให้ ส ภามหาวิท ยาลั ย เพื่ อพิจ ารณาการปรับแผนรับนักศึกษาภาคปกติ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คณะกรรมการ
ประจาคณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติ เห็ นชอบการปรับแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ ประจา
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยตรวจสอบให้มคี วามสอดคล้องกับแต่ละหลักสูตรด้วย
๕.๑.๒ พิจารณาการคืนเงินส่วนที่เหลือ (นอกเหนือจากเงินค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัย) เป็นรายได้แผ่นดิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รองอธิการบดี ชี้แจงรายละเอียดว่า
ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้รับงบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับจ่ายเป็น
ค่าจ้างและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ แต่ด้วยการจัดสวัสดิการ
ไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาอันจากัดได้ มหาวิทยาลัยจึงกาหนดให้มีกองทุนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และมีคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อดาเนินการให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ต่อมาสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งมีประเด็นการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นเหตุให้หน่วยงาน
ของรั ฐ ที่ มี ห น้ าที่ เกี่ ย วข้ องต้ อ งด าเนิ น การเพื่ อ ให้ ได้ข้ อ สรุป ในการปฏิ บั ติ ซึ่ งส านั ก ตรวจเงิน แผ่ น ดิ น เป็ น

๒๕
หน่ วยงานหนึ่ งที่ได้รับ มอบหมายให้ ตรวจสอบการดาเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
ดังกล่าว ของทุกสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทุกแห่ง) และจากการตรวจสอบของสานัก
ตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดราชบุรี พบว่า
๑) ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ – พ.ศ. ๒๕๕๕ มหาวิท ยาลั ย มี เงิน งบประมาณ
คงเหลือสะสมต่อเนื่อง รวมจานวน ๑๒,๙๑๓,๒๖๙.๕๐ บาท พบว่าเป็นเงินสาหรับจัดสวัสดิการให้แก่พนักงาน
มหาวิทยาลัย จานวน ๘,๑๕๒,๑๘๖.๖๘ บาท สานักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ จึงขอให้คืนเงินส่วนต่าง จานวน
๔,๗๖๑,๐๘๒.๘๒ บาท
๒) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว่ามีเงินงบประมาณที่ไม่ใช่ค่าจ้าง
และสวัสดิการพนักงาน จานวน ๓๑,๙๙๗,๗๓๙.๑๐ บาท
ซึ่ งเมื่ อ รวมจ านวนเงิน ทั้ งสองส่ ว นแล้ ว มหาวิท ยาลั ย ฯ ต้ อ งส่ งเงิน คื น เป็ น รายได้
แผ่ น ดิ น รวมจ านวนทั้ งสิ้ น ๓๖,๗๕๘,๘๒๑.๙๒ บาท (๔,๗๖๑,๐๘๒.๘๒ + ๓๑,๙๙๗,๙๓๙.๑๐) ทั้ งนี้
ได้ชี้แจงผู้ตรวจเงินแผ่นจังหวัดราชบุรีทราบเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม หน้า ๖๐)
และเพื่อให้ ผู้บ ริห ารและผู้ มีส่ว นได้ส่ ว นเสี ยได้รับทราบเรื่องการคืน เงิน ส่ว นที่เหลื อ
(นอกเหนือจากเงินค่าจ้างและสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย) เป็นรายได้แผ่นดิน จานวน ๓๖,๗๕๘,๘๒๑.๙๒ บาท
จึงเสนอคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ดังนี้ คณะกรรมการบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย และคณะทางานศึกษาหาข้อมูลการคืนเงินฯ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาให้
ความเห็น ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาการคืนเงินส่วนที่เหลือ (นอกเหนือจากเงินค่าจ้างและ
สวัส ดิการพนั กงานมหาวิท ยาลั ย ) เป็ น รายได้แผ่ นดิน จ านวน ๓๖,๗๕๘,๘๒๑.๙๒ บาท โดยได้ รับ ความ
เห็นชอบคณะกรรมการบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้ง ที่ ๒(๙)/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธ
ที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติ ที่ ป ระชุ ม อาศั ย อ านาจตามมาตรา ๑๘ (๑๔) พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็น ชอบการคืนเงินส่วนที่เหลือ (นอกเหนือจากเงินค่าจ้างและสวัสดิการ
พนักงานมหาวิทยาลัย) เป็นรายได้แผ่นดิน จานวน ๓๖,๗๕๘,๘๒๑.๙๒ บาท
๕.๑.๓ พิจารณาแต่งตั้ งกรรมการประเมินเพื่ อแต่งตั้งบุค คลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น แทน
ตาแหน่งที่ว่าง
นายพูนชัย คทาวัชรกุล ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่
สภามหาวิทยาลัยมีคาสั่งที่ ๑๗/๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่

๒๖
ร้อยตรีปัญญา คามีศักดิ์ ผู้แทนกรรมการจากคณบดี ดารงตาแหน่งกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารง
ตาแหน่งสูงขึ้น นั้น เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีปัญญา คามีศักดิ์ ได้ลาออกจากการดารงตาแหน่ง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีผลให้พ้นจากการดารงตาแหน่งกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคล
ให้ ดารงตาแหน่งสูงขึ้นด้วย มหาวิทยาลัยจึงดาเนินการตามข้อ ๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีวสั นต์ นาคเสนีย์ เป็นกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคล
ให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นแทนตาแหน่งที่ว่าง (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติ ที่ ป ระชุ ม อาศั ย อ านาจตามมาตรา ๑๘ (๑๔) พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๓ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการกาหนด
ระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีวสันต์ นาคเสนีย์
เป็นกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นแทนตาแหน่งที่ว่าง โดยให้ดารงตาแหน่งเท่ากับ
วาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน
๕.๑.๔ พิจารณา ร่าง ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณ ภาพการศึกษาภายในระดับ คณะ
และระดับมหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ชั ช วาล แอร่ ม หล้ า ชี้ แ จงรายละเอี ย ดว่ า กฎกระทรวง
การประกัน คุณ ภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลั กเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ดาเนินการใหม่โดยกฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๖๑ ระบุการประกัน
คุณภาพการศึกษา หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุม ตรวจสอบระบบการบริหาร
คุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่น ดัง นั้นจึงให้สถานศึกษา
แต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการกาหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการประกาศ
กาหนด พร้อมทั้งจัดการศึกษาให้ เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบด้วย มาตรฐาน ๕ ด้าน ๑) มาตรฐานที่ ๑ ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน ๒) มาตรฐานที่ ๒
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ๓) มาตรฐานที่ ๓ ด้านการบริการวิชาการ ๔) มาตรฐานที่ ๔ ด้านศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย ๕) มาตรฐานที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการ

๒๗
มหาวิทยาลัยจึงได้กาหนดตัวบ่งชี้ขึ้นมาใหม่ตามบริบทของมหาวิทยาลัยและกรอบมาตรฐาน
การอุดมศึกษา ๕ ด้าน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้ดาเนินการยกร่างตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะ และมหาวิทยาลัย ในวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้นา ร่าง ผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
แล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ร่าง ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
คณะ และระดับมหาวิทยาลัย (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้
๑) ให้ ต รวจสอบการบริห ารจั ด การหลั ก สู ต ร หน้ า ๒๖ และปรั บ ประเภทตั ว บ่ งชี้ ให้
สอดคล้องกับเกณฑ์
๒) เรื่องงานที่เป็นการริเริ่มทาใหม่ เช่น เรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักศึ กษา เกณฑ์ควรใช้
คาว่าวางระบบ มากกว่าที่จะใช้คาว่าวางแผน
๓) เรื่องหลักการกาหนดเกณฑ์ ในอนาคตควรกาหนดหรือเขียนเกณฑ์แบบ ADLI ของ
Malcolm Baldrige หรือผสมผสานกับของ ISO เขียนเกณฑ์แบบ PDCALI
๔) การตั้งจานวนผลงานในการผ่านเกณฑ์ ควรตั้งในลักษณะการเพิ่มผลงาน
มติ ที่ ป ระชุ ม อาศั ย อ านาจตามมาตรา ๑๘ (๓) พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
และระดับมหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
๕.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง
๕.๒.๑ พิจารณาการขอขยายระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ (เรื่องรับที่ ๓/๒๕๖๑)
นายวุฒิ ก ร ไชยพั น ธ์ นิ ติ ก ร ชี้ แ จงรายละเอี ย ดว่ า คณะกรรมการอุ ท ธรณ์ แ ละ
ร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ก.อ.ม.) ได้รับหนังสือร้องทุกข์จากอาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด
ฉบั บ ลงวัน ที่ ๑๐ พฤศจิ ก ายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (เรื่อ งรับ ที่ ๓/๒๕๖๑) กรณี ผู้ บั งคับ บั ญ ชาสั่ งเลื่ อนเงิน เดื อ น
ไม่ถูกต้อง และไม่เป็นธรรมรอบการประเมินการปฏิบัติการ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ก.อ.ม. ขอเรียนว่า ได้ดาเนินการประชุมพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว ใน
การประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ แต่เนื่องจากอยู่ระหว่างการเรียบเรียงคาวินิจฉัยและ
ต้องให้ที่ประชุม ก.อ.ม. พิจารณารับรองรายงานคาวิ นิจฉัยก่อน จึงไม่สามารถเสนอผลคาวินิจฉัย เรื่องร้องทุกข์
นี้ต่อสภามหาวิทยาลัยได้ทันตามกาหนด ดังนั้น
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาขยายระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ออกไปอีก
๓๐ วันนับแต่วันครบกาหนด (ครบวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒) (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

๒๘

มติ ที่ ป ระชุ ม อาศั ย อ านาจตามมาตรา ๑๘ (๑๓) พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุญาตให้ขยายระยะเวลาพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวออกไปอีก ๓๐ วัน
นับแต่วันครบกาหนด
๕.๒.๒ พิจารณาการขอขยายระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ (เรื่องรับที่ ๖/๒๕๖๑)
นายวุฒิกร ไชยพันธ์ นิติกร ชี้แจงรายละเอียดว่า คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ก.อ.ม.) ได้รับหนังสือสภามหาวิทยาลัย ที่ สภม. ๐๘๗/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีมติ “มอบให้คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย
รั บ เรื่ องร้ องทุ กข์ ของนางสาววั ล ภา วิ ภ าตะพั นธ์ (เรื่ องรั บที่ ๔/๒๕๖๐) ไว้ พิ จารณาตามค าวิ นิ จฉั ย ของ
คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ นั้น ก.อ.ม. ขอเรียนว่า ได้ดาเนินการประชุมพิจารณา
เรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เนื่องจาก
อยู่ระหว่างการเรียบเรียงคาวินิ จฉัยและต้องให้ ที่ประชุม ก.อ.ม. พิจารณารับรองรายงานคาวินิจฉัยก่อน จึงไม่
สามารถเสนอผลคาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์นี้ต่อสภามหาวิทยาลัยได้ทันตามกาหนด จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาขยายระยะเวลาการพิ จารณาเรื่องร้องทุกข์ออกไปอีก ๓๐ วันนับแต่วันครบกาหนด (ครบวันที่ ๑๑
มีนาคม ๒๕๖๒) (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติ ที่ ป ระชุ ม อาศั ย อ านาจตามมาตรา ๑๘ (๑๓) พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุญาตให้ขยายระยะเวลาพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวออกไปอีก ๓๐ วัน
นับแต่วันครบกาหนด
๕.๓ เรื่องเสนอเพื่ อพิ จารณาจากคณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของ
มหาวิทยาลัยและอธิการบดี
๕.๓.๑ พิจารณาผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทองประวิตร จาปาเงิน ประธานกรรมการ คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๔ มาตรา ๔๙ ได้กาหนดให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย
แต่ งตั้ งโดยความเห็ น ชอบของสภามหาวิ ทยาลั ย คณะกรรมการมี อ านาจหน้ าที่ ตามมาตรา ๕๐ กล่ าวคื อ
ให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีอานาจหน้าที่ ในการตรวจสอบ ติดตาม
และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้งบประมาณ การจัดการศึกษา การวิจัย ดังนี้ (๑) ติดตาม ตรวจสอบ

๒๙
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี โดยรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ของมหาวิทยาลั ยและอธิการบดี ประกอบการประเมิ นผลงาน และ (๒) รายงานผลการติ ดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี พร้อมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี และเพื่อให้การติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และเพื่อให้การ
บริหารงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาผลการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ
ให้ความเห็นชอบกรอบ หลักเกณฑ์ และวิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
ก่อนที่ประชุมจะมีมติ ได้มีการอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาเร่งด่วนของมหาวิทยาลัยตามความ
คิดเห็ น ของคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการให้ ความเห็ นว่าประกอบด้ว ย ๑) การเร่งรัดให้ มีการปรับปรุง
หลักสูตร ๒) เรื่องการทาคู่มือการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อช่วยให้กระบวนการรวดเร็วขึ้น และ ๓) เรื่องระบบ
อินเตอร์เน็ตที่ค่อนข้างไม่เสถียร โดยอธิการบดีได้ชี้แจงว่าได้มีการดาเนินการแล้ว แต่เฉพาะเรื่องอินเตอร์เน็ตนั้น
เนื่องจากมหาวิทยาลัยใช้ระบบ UniNet ซึ่งมีจุดอ่อนด้านการบารุงรักษาจากส่วนกลางที่ยังไม่ครอบคลุม และ
ไม่ทัน ท่วงที เนื่ องจากเป็ น ระบบใหญ่ เชื่อมโยงเป็นวงกว้าง สิ่ งที่ นอกเหนือการควบคุมเหล่านี้ ทาให้ ระบบ
อิน เตอร์เน็ ต ในมหาวิท ยาลั ย ไม่เสถีย รเท่าที่ค วร แต่ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ ได้ ห ารือ ผู้ เกี่ยวข้องเพื่อ ให้ แต่ล ะ
หน่วยงานมีการจัดหาลิงค์สารองเพื่อทาให้สามารถดาเนินงานต่อไปได้อย่างต่อเนื่องแล้ว
จากนั้นที่ประชุมได้มีการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้
๑) ควรตรวจสอบผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของ
ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ ตามความคิดเห็นของอาจารย์ชาวต่างประเทศ เนื่องจากคณะวิทยาการจัดการ
ไม่มีชาวต่างประเทศ
๒) ความคิดเห็นที่มีต่อกรอบ หลักเกณฑ์ และวิธีการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปได้หรือไม่
ที่จะมีการดาเนิ น การสองส่ วน คือ ทั้งแบบ Formative และแบบ Summative โดยมีการประเมิน ผลแบบ
Formative ส าหรั บ การด าเนิ น การสองไตรมาสแรก เพื่ อ ให้ เห็ น แนวโน้ ม การบรรลุ ห รือ ความส าเร็จ ตาม
เป้าหมายในช่วงระหว่างการดาเนินการ
๓) เนื่องจากจะมีเกณฑ์การประกันคุณภาพกาหนดขึ้นใหม่ และอาจยังไม่อยู่ใน
กรอบการประเมินผลปี พ.ศ.๒๕๖๒ ดังกล่าว ควรมีการหารือกันในเรื่องนี้ด้วย
๔) ความเห็นที่มีต่อแนวคิดของคณะกรรมการในการจัดการรับฟังความคิดเห็น
ของบุคลากรของมหาวิทยาลัย นั้น ควรใช้วิธีการเก็บข้อมูลอย่างหลากหลาย เช่น แบบสอบถาม ทาง Line ทาง
โทรศัพท์ เป็นต้น

๓๐
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๗) และมาตรา ๕๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๙ (๕) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ สภามหาวิทยาลัยมีมติ ๑) เห็นชอบผล
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒) เห็นชอบกรอบ หลักเกณฑ์ และวิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีเงื่อนไขให้มีการปรับให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ โดยให้
มหาวิทยาลัยหารือให้ได้ข้อสรุปกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
๕.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
๕.๔.๑ พิจารณากาหนดตาแหน่งที่สูงขึ้นและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งตามกรอบอัตรากาลัง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒
นายพูนชัย คทาวัชรกุล ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่
คณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลประจ ามหาวิ ท ยาลั ย (ก.บ.ม.) ได้ มี ม ติ ก าหนดต าแหน่ งที่ สู งขึ้ น ตามกรอบ
อัตรากาลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ประจาปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ ตาแหน่งประเภท
เชี่ยวชาญเฉพาะ ตาแหน่งเลขที่ ๑๗๗ (๐๑๓) ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จากระดับปฏิบัติการเป็น
ระดับชานาญการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น นางสาวณัฐภรณ์ แช่มเทศ ได้ ส่งเรื่องเพื่อประเมินเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น ตามหนังสือลงวันที่
๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยงานบริหารบุคคลได้รับเรื่องในวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และเอกสารฉบับ
สมบูรณ์ (แก้ไขแล้ว) เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้ทาการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ที่
ผ่านเกณฑ์เรียบร้อยแล้ว ดังนี้
๑) ดารงตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
มีระยะเวลาปฏิบัติงาน ๗ ปี ๑ เดือน (เคยดารงตาแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี)
๒) ปัจจุบันอัตราเงินเดือน ๓๗,๒๒๐ บาท (ขั้นต่าระดับชานาญการ ๒๕,๘๒๐ บาท)
คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ ดารงตาแหน่งสู งขึ้นได้แต่งตั้ง อนุ กรรมการเพื่อ
ประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญระดับ
ชานาญการ จานวน ๓ ราย ดังนี้
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
ประธานกรรมการ
๒) นางพรพิศ ประดิษฐพงษ์
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
๓) นางสาวสีนวล ไทยานนท์
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
อนุ กรรมการทาการประเมินผล และให้ผู้รับการประเมินได้คะแนนเฉลี่ย ๘๑ .๔๘ คะแนน
โดยเกณฑ์การผ่าน ผู้ผ่านการประเมินต้องมีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตาแหน่งที่ครองอยู่
ผลการประเมิน ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง รวมกันไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๐

๓๑
ซึ่งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นได้ทาการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗
กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ มี ม ติ เห็ น ชอบให้ ด ารงต าแหน่ งที่ สู งขึ้ น จึ งเสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณา
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติ ที่ ป ระชุ ม อาศั ย อ านาจตามมาตรา ๑๘ (๑๓) พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิ ท ยาลั ย มี ม ติ ก าหนดต าแหน่ งที่ สู งขึ้ น ตามกรอบอั ต ราก าลั งข้ า ราชการพลเรือ น
ในสถาบัน อุด มศึก ษา (สายสนับ สนุน ) ประจาปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ ต าแหน่ง ประเภทเชี่ย วชาญเฉพาะ
ตาแหน่งเลขที่ ๑๗๗ (๐๑๓) ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ ชานาญการ และให้มหาวิทยาลัย
ดาเนินการแต่งตั้งพนักงานงานมหาวิทยาลัยราย นางสาวณัฐภรณ์ แช่มเทศ ดารงตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับชานาญการ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
วาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๖.๑ รายงานผลการตรวจสอบกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ณ ฐพรภั ทร์ อิ นทร์ ศิ ริ พงษ์ รายงานผลการตรวจสอบกองทุ น พนั ก งาน
มหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้จัดตั้งกองทุน
พนั กงานมหาวิทยาลั ย โดยมี คณะกรรมการบริหารกองทุ นด าเนิ น งานตามวัต ถุป ระสงค์ข องกองทุ น ซึ่งได้
กาหนดให้ มีการตรวจสอบรายงานทางการเงินประจาปี การนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดทารายงานทางการเงิน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เสนอผู้ตรวจสอบบัญชี ดาเนินการตรวจสอบ
ผู้ตรวจสอบบัญชี โดยหน่วยตรวจสอบภายในได้ดาเนินการตรวจสอบกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริหารกองทุน
พนักงานมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑(๑๐)/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จึงเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
๗.๑ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๒๔
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เลิกประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค์
นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข

ผู้บันทึกและตรวจรายงาน
ผู้พิมพ์
ผู้พิมพ์
ผู้บันทึกและตรวจทานรายงาน

