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เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากประธาน
๑) อาจารย์ ดร.นาวิน คงรักษา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นาเสนอสรุปผลการดาเนินงานโครงการ
กากับติดตามผลการดาเนินงานการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ PLC ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพื่อขับ เคลื่ อ น ผลั กดัน และกากับ ติดตามผลการดาเนิ นงานการสร้า งชุ มชนแห่ ง การเรี ยนรู้ (Professional
Learning Community : PLC) โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และตัวแทนสาขาวิชา
สิ่งที่ได้เรียนรู้จาก PLC ของคณะต่าง ๆ สรุปได้ ดังนี้
(๑) ในแต่ละคณะมีคณบดี รองคณบดีและทีมรับผิดชอบจัดวง PLC ที่ชัดเจน มีทีมนา ทีมทาและ
ทีมตาม ที่จะขับเคลื่อน PLC ในระดับคณะให้เป็นรูปธรรม
(๒) มีการกาหนดวันและเวลาในการจัดทา PLC ทุกเดือน เช่นระดับสาขาวิชา ทุกวันพุธตอนบ่าย
สัปดาห์แรกของเดือน ระดับคณะทุกวันพุธตอนบ่าย สัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน เพื่อเป็นการสรุปของแต่ละสาขาวิชา
เพื่อนามาเป็นหัวข้อในการแลกเปลี่ยน PLC ระดับคณะ
(๓) มีการตั้งประเด็น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แต่ละครั้งที่ชัดเจน ประเด็นมาจากอาจารย์หรือ
สาขาวิชาได้มีส่วนร่วมในการเสนอหัวข้อ
(๔) มีการเตรียมผู้นาเสนอแต่ละหัวข้อเพื่อเป็นจุดเริ่มของตัวอย่าง
(๕) มีวิธีการชักชวน ที่กระตุ้นให้อาจารย์ในหลายช่วงวัยเข้าร่วม มีการเชิญชวนโดยใช้วิธีการ
ใช้ใจทา นาให้งานเกิดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์ที่มีช่วงวัยที่แตกต่างกัน โดยมีลักษณะน้องช่วยพี่
พี่ช่วยน้อง
(๖) ในการทา PLC จะมีคนสรุปสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้แต่ล ะครั้งในวง PLC ที่เป็นองค์ความรู้
รวมถึงการนาองค์ความรู้นั้นไปเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ เช่น ไลน์ และเพจแต่ละคณะ หรือจัดทาคลิปวีดีโ อที่
น่ าสนใจในการทา PLC เผยแพร่ รวมถึงสรุปองค์ความรู้ในบางเรื่องที่เป็น ประโยชน์ต่อชุมชนก็เผยแพร่ไปยัง
โรงเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงการทา PLC แบบ Active Learning ของมหาวิทยาลัย
(๗) การขยายวง PLC ไปที่กลุ่ มนั ก ศึ ก ษาเพื่ อ เป็น การลงในเชิ งลึ ก บางเรื่ อ งที่ต้ อ งการทราบ
ประเด็นที่สะท้อนถึงการทา PLC ในระดับคณะและมหาวิทยาลัยโดยสะท้อนจากองค์การนักศึกษาของคณะเพื่อ
เป็นประเด็นกลับมาทา PLC ระดับคณะที่สูงขึ้นต่อไป หรือจะใช้กลุ่มของตัวแทนนักศึกษาในการเข้าร่วมเพื่อให้ได้
ประเด็นที่น่าสนใจในการทา PLC ระดับคณะต่อไป
(๘) คณบดีและรองคณบดี ได้เรียนรู้จากการทาวง PLC ว่าการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ทาให้ เ กิ ด
ผลลัพธ์ที่สูง เกิดแรงบันดาลใจในการวางแผนทาวง PLC ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ และได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
ทั้ง ๕ คณะ และได้เห็นหลากหลายมุมในการที่จะพัฒนาต่อไป
ประธาน แสดงความคิดเห็นว่า แต่ละคณะมีความแตกต่างที่จะมาช่วยกันเติมเต็ ม เช่น คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม น าเรื่ องการอภิป รายอย่ างสร้างสรรค์มาใช้ในการประชุมของคณะกรรมการคณะฯ ทาให้ ช่ว ย
แก้ปัญหาได้ดีขึ้น Keyword คือต้องมี Knowledge Vision ว่าจะสร้างสมรรถนะให้กับบุคลากร อาจารย์ในเรื่องอะไร
เพื่อจะผลักดันขับเคลื่อนคณะให้ดีขึ้น โดยพยายามเน้นว่าถึงแม้ว่าจะเป็นนโยบายแต่ไม่ต้องการให้คณะจะต้องไป
ค้นหาเรื่องนามาทา PLC เพื่อจะรายงานมหาวิทยาลัยซึ่งถ้าทาแบบนั้นก็จะไม่เกิดประโยชน์เท่ากับการมี Inside
ว่าเราต้องการสร้างความรู้อะไรที่มาจากการทางานที่จะมาขับเคลื่อนคณะ ซึ่งโดยมากคือเรื่องการเรียนการส อน
เน้นการใช้ทรัพยากรของคณะเช่น การนาความสาเร็จของอาจารย์ในคณะที่มี Knowledge Vision ได้ดีมานาเสนอ
หรือใช้ทรัพยากรมาทาให้เกิดประโยชน์ เช่นการเชิญอาจารย์ต่างคณะที่มีประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
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และมีข้อเสนอแนะกับทางบัณฑิตวิทยาลัยว่า น่าจะมีการทาเรื่องของ Knowledge Asset เพราะมหาวิทยาลัยได้
มีการทา PLC มาหลายปี ดังนั้ น ความรู้ ที่ได้น่าจะเป็น Knowledge Asset ที่แต่ล ะคณะจะได้มีโ อกาสเรียนรู้
ร่วมกัน และเผยแพร่ให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย
อาจารย์ ดร.เกรียงวุธ นีละคุปต์ แสดงความคิดเห็นว่าบรรยากาศ PLC เป็นแบบกัลยาณมิตรในส่วนคณะ
ครุศาสตร์ได้ดูแนวทางของคณะอื่นๆ ว่าส่วนใดจะสามารถนามาใช้ประกอบในการพัฒนากระบวนการ PLC ได้
ดร.คมศร วงษ์รักษา แสดงความคิดเห็นว่าการประเมินตัวบ่งชี้ความสาเร็จของ PLC ถ้าสามารถระบุตัวบ่งชี้
ความสาเร็จระดับคณะได้ชัดเจน จะทาให้สามารถระบุความสาเร็จทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพที่เป็นรูปธรรมได้
ประธานสอบถามเพิ่มเติมว่าจะสามารถประเมินผล PLC ได้อย่างไรบ้าง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ ชี้แจงว่าการประเมินผลตัวบ่งชี้ความสาเร็จ PLC ในระดับคณะ
จะมีในเชิงปริมาณที่สรุปว่าแต่ละภาคเรียนมีองค์ความรู้กี่เรื่อง แต่ในการกาหนดตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนทางศูนย์ Active
Learning จะนาไปดาเนินการต่อไป
ประธาน แสดงความคิดเห็นว่า ตัวบ่งชี้ความสาเร็จอาจจะพิจารณาจากความรู้ที่เกิดขึ้น ใน Knowledge
Asset และเรื่องความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอน จานวนอาจารย์ที่สอนแบบ Active Learning
เพิ่มขึ้น และระดับผลกระทบ เช่น ผลกระทบที่จะเกิดกับนักศึกษา ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หรือการสอน
ภาษาอังกฤษ และ ความพึงพอใจของนายจ้างให้เห็นเป็นห่วงโซ่ของความสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรนุช จินดาสกุลยนต์ ขอเสนอความคิดเห็ นในประเด็นเกี่ยวกับนักศึกษาว่า ถ้า
สามารถวัดประเมินผลผู้เรียน โดยวัดการพัฒนาของผู้เรียน เช่น นักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เช่น มาตรฐาน
คอมพิวเตอร์ หรือภาษาอังกฤษ แต่ละสาขาวิชาอาจจะนามาทาเป็น PLC แล้ววัดผลพัฒนาการสุดท้ายก็จะเห็นว่า
ผลสัมฤทธิ์ที่ทามาอย่างต่อเนื่องเป็นภาพที่สามารถวัดประเมินผลออกมาได้
ประธานแสดงความคิดเห็นว่าในการทา PLC ในมหาวิทยาลัยเป็นเรื่องที่ยาก อาจารย์มหาวิทยาลัยเป็น
พนักงานสายวิชาการ ดังนั้นอาจจะไม่ช อบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งความเป็นจริงแล้ว ความเป็นอิสระทาง
วิชาการต้องมาจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหมู่อาจารย์ ไม่ได้เป็นเรื่องขัดแย้งกัน ซึ่งน่าจะเป็นเรื่องส่งเสริมซึ่งกัน
และกัน ดังนั้นการทาให้เกิดวง PLC ในมหาวิทยาลัยก็จะเป็นประโยชน์กับคณาจารย์ที่สาคัญ คือ มหาวิทยาลัยผลิต
นั ก ศึ ก ษาสายครู เ ป็ น หลั ก ในวงการศึ ก ษาที่ ป ฏิ รู ป ส าเร็ จ ปั จ จั ย ส าคั ญ คื อ การท า PLC ถ้ า ต้ น ทางท าตั้ ง แต่
มหาวิทยาลัย นักศึกษาฝึกหัดครูมีวง PLC พอกลับเข้าไปเป็นครูก็จะเป็นครูที่โรงเรียนชื่นชมที่มีวัฒนธรรมวง PLC
ที่ดี ซึ่งต้องขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ และอยากให้ส านต่อโครงการนี้ต่อไป และ
สอบถามเพิ่มเติมในส่วนของการจัด PLC ระดับผู้บริหารมีผลเป็นอย่างไรบ้าง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ ชี้แจงว่าในระดับผู้บริหารจาเป็นต้องมี PLC เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เรื่องการทางาน เช่นคณะมนุษยศาสตร์ที่มีผลดีเด่นมาก เนื่องมาจากการทา PLC ของคณะทุกครั้งจะมี
คณบดีและรองคณบดีทุกคน ทีมนา เข้มแข็ง ดังนั้นในระดับมหาวิทยาลัย อธิการบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อรรถพล อุสายพันธ์ ก็จะเป็นทีมนาในการทา PLC เพื่อจะได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สังเคราะห์ความรู้ ซึ่งแต่ละที่
จะมีแนวปฏิบัติที่ดีแตกต่างกัน
ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์ แสดงความคิดเห็นว่าการดูผลลัพธ์จากการสอนด้วย Active Learning ที่ได้ทา
PLC ให้ดูจากผลจากการสอนนักศึกษา ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนว่าเป็นอย่างไรบ้าง และในปัจจุบันมีผลการวิจัย
จานวนมากกล่าวถึงในระดับอุดมศึกษาจะต้องมีการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้มากขึ้น คาดว่าจะมี
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่กาลังจะประกาศเร็วๆ นี้ ซึ่งต้องขอขอบคุณนายกสภามหาวิทยาลัยที่ได้ริเริ่ม
การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning มาก่อนสามปีซึ่งคิดว่าเป็นตัวอย่างได้ในอนาคต
ที่ประชุมรับทราบ

๔

๒) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สายพันธุ์โอมิครอน ซึ่งสายพันธุ์นี้เป็นเชื้อที่ติดง่ายแต่ความ
รุนแรงต่า ซึ่งอาจจะเป็นตัวปิดการระบาดคือจะทาให้คนที่ฉีดวัคซีนแล้วมีภูมิคุ้มกันมากยิ่ งขึ้น ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีเชื้อ
กลายพันธุ์ตัวอื่นมาก็จะมีแรงสู้ได้ และคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนก็อาจจะติดและมีภูมิคุ้มกัน ซึ่งสันนิษฐานว่าเชื้อจะ
ผ่อนลงจนติดง่าย จนกลายเป็นโรคประจาถิ่น ส่วนอีกทางหนึ่งคือ เชื้ออาจจะมีการกลายพันธุ์และยังคงความ
รุนแรงขึ้นซึ่งจะทาให้เกิดวิกฤติ มหาวิทยาลัยอาจจะต้องติดตามสถาการณ์ต่อไปว่าจะสามารถเข้าสู่ยุคโพสต์โควิด
ได้จริง ๆ หรือยัง คือเป็นเชื้อที่โรงพยาบาลสามารถรับมือได้ เพียงพอ ก็จะทาให้เราสามารถเริ่มฟื้นฟูการศึกษา
เศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๒ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากอธิการบดี
๑) ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ ชี้แจงแทนอธิการบดีว่า ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา ได้ประกาศผลคะแนนการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจา ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ นั้น อาศัยอานาจตามมาตรา ๑๖ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ประกอบกับ ข้อ ๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา พ.ศ.๒๕๕๘ จึงขอ
ประกาศผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา จานวนสี่คน ดังนี้
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวลิต สมพงษ์เจริญ
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช จินดาสกุลยนต์
๔) อาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด
ที่ประชุมรับทราบ
๓) รายงานคาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดาที่ อบ ๑๙๖/๒๕๕๙ คดีหมายเลข
แดงที่ อบ ๕๑๔/๒๕๖๔
นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์ นิติกร ชี้แจงแทนอธิการบดี ดังนี้ ตามที่ศาลปกครองสูงสุดได้มี
คาพิพากษา คดีหมายเลขดาที่ อบ.๑๙๖/๒๕๕๙ คดีหมายเลขแดงที่ อบ.๕๑๔/๒๕๖๔ ระหว่าง นายถาวร เส้งเอียด
ผู้ฟ้องคดี กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงที่ ๑ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ ๒ สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดี (ศาลปกครองชั้นต้น ศาลปกครองกลาง เป็นคดีหมายเลขดาที่ ๑๕๙๙/๒๕๕๖
เป็นคดีหมายเลขแดงที่ ๘๔๕/๒๕๕๙ ศาลพิพากษายกฟ้อง) นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ ๒
และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ ๓ โดยสภามหาวิทยาลัยได้มีมติมอบอานาจให้ อธิการบดีเป็นผู้รับ
มอบอานาจ เมื่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ และเมื่อวันที่ ๑
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ศาลปกครองสูงสุดได้อ่านคาพิพากษาคดีดังกล่าวแล้วว่า ๓ ประเด็น ดังนี้
(๑) เกี่ยวกับการได้มาของกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ ศาลได้วินิจฉัยว่า เมื่อไม่มี
กฎหมายหรื อ ข้ อ บั ง คั บ ก าหนดเกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารและรู ป แบบการเลื อ กไว้ โ ดยเฉพาะ จึ ง มี ก ารออกค าสั่ ง สภา
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาจากคณาจารย์ประจาหรือคณาจารย์พิเศษ ที่ยังกาหนด
วิธีการเลือกผู้แทนจากคณาจารย์ประจาหรือคณาจารย์พิเศษ โดยวิธีการและรูปให้เลือกตามมติที่ประชุมของคณะครุศาสตร์

๕

เมื่อที่ประชุมของคณะครุศาสตร์ได้มีมติว่า ให้ใช้วิธีการรับรองจากผู้ที่รับการคัดเลือกครั้งที่ผ่านให้เป็นผู้แทน และ
ได้เลือก ผู้ช่วยศาสตราจารย์แชล่ม บุญลุ่ม เป็นผู้สมควรดารงตาแหน่งคณะกรรมการสรรหา จึงต้องเป็นไปตามมติ
ที่ประชุมดังกล่าว
(๒) เกี่ย วกับ เรื่ องการที่ผู้ฟ้องคดี ฟ้องว่า ไม่ได้รับโอกาสแสดงวิสัยทัศน์จากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓
ในประเด็นนี้ศาลได้วินิจฉัยว่า เมื่อไม่มีกฎหมายหรือข้อบังคับกาหนดให้จะต้องมีการรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ ของผู้
ฟ้องคดี เป็นการกาหนดขั้นตอนการดาเนินการสรรหา ในเมื่อมีการให้โอกาสผู้ฟ้องคดีรวมถึงผู้สมัครรายอื่น ๆ ได้
แสดงข้อมูลวิสัยทัศน์ ประวัติ และแนวทางการบริหารคณะและมหาวิทยาลัยตามข้อ ๗ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย
แล้ว และอีกทั้งได้มีการให้แนะนาตัว และบ่งบอกสิ่งที่ ต้องพัฒนาคณะ พร้อมตอบคาถามแล้ว ข้ออ้างของผู้ฟ้อง
คดีจึงฟังไม่ขึ้น
(๓) เกี่ยวกับกระบวนการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ เมื่อข้อเท็จจริงได้ปรากฏว่า ก่อนที่จะมี
การประชุมสรรหา ครั้งที่ ๓ ซึ่งเป็นครั้งสุดท้าย อาจารย์ ดร.ขวัญประภัสสร จานทอง เป็นผู้แทนกรรมการสรรหา
จากผู้แทนกรรมการจากสภาคณาจารย์และข้าราชการได้ลาออก จึงมีผลทาให้กรรมการสรรหาที่เหลืออยู่ ไม่ครบ
ตามองค์ประกอบตามข้อบังคับที่กาหนดไว้ ทาให้ขาดองค์ประกอบในส่วนของผู้แทนสภาคณาจารย์และข้าราชการ
และในข้อบังคับดังกล่าว ไม่ได้มีการกาหนดไว้ว่า ให้คณะกรรมการสรรหาสามารถดาเนินการสรรหาต่อไปได้ จึงมี
ผลทาให้การสรรหาคณะกรรมการสรรหาดังกล่าว ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีจึงฟังขึ้น
เมื่อกระบวนการสรรหาไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อต่อมาสภามหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ลิขิตยิ่งวรา ดารงตาแหน่งเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์ จึงเป็นคาสั่งไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ศาลปกครองสูงสุดจึงมีมติให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่
๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และเพิกถอนคาสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ลิขิตยิ่งวรา ดารงตาแหน่งเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์
โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีมติและมีคาสั่งดังกล่าว
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
ประธาน สอบถามว่า เมื่อศาลปกครองสูงสุดมีคาพิพากษาแล้ว สภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
ต้องปฏิบัติตามคาพิพากษาอย่างไรบ้าง
นางสาวธิช าภรณ์ จิ น จารั กษ์ นิติกร ชี้แจงว่า ในส่ ว นการเพิกถอนมติของผู้ ถูก ฟ้ องคดีที่ ๓
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และเพิกถอนคาสั่งสภามหาวิทยาลัย
ที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ลิขิตยิ่งวรา ดารงตาแหน่ง
เป็นคณบดีคณะครุศาสตร์ โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีมติและมีคาสั่ง นั้น มีผลเพิกถอน
ตามคาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดแล้ว
ในส่วนของการดาเนินการต่อไป ได้หารือพนักงานอัยการเบื้องต้น คือ ในส่วนของการดาเนินการ
ทีผ่ ่านมาระหว่างคณบดีได้ดารงตาแหน่ง มีพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ได้มีการคุ้มครองเกี่ยวกับที่ท่านทาไปตามอานาจหน้าที่ในระหว่างนั้น ในคาพิพากษาดังกล่าว ไม่ได้มีการกาหนด
รายละเอียดว่า ท่านได้กระทาความผิดร่วมอยู่ในการกระทาที่ทาให้คาสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายในส่วนนี้
พระราชบัญญัติดังกล่าวคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่และค่าตอบแทนที่ท่านได้รับระหว่างปฏิบัติหน้าที่
ที่ประชุมรับทราบ

๖

๔) รายงานคาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดาที่ อบ ๑๖๙/๒๕๕๘ คดีหมายเลขแดง
ที่ อบ ๕๑๓/๒๕๖๔
นางสาวภัทราวดี จินาอ่อน นิติกร ชี้แจงแทนอธิการบดีดังนี้ ตามที่ศาลปกครองสูงสุดได้มีคาพิพากษา
คดีหมายเลขดาที่ อบ ๑๖๙/๒๕๕๘ คดีหมายเลขแดงที่ อบ ๕๑๓/๒๕๖๔ ระหว่าง นายสุดจิต หมั่นตะคุ กับ พวก
รวม ๒ คน ผู้ฟ้องคดีกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ ๑ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ที่ ๒ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงที่ ๓ และ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ ๔ ผู้ถูกฟ้องคดี
(ศาลปกครองชั้นต้น ศาลปกครองกลาง เป็นคดีหมายเลขดาที่ ๘๔๔/๒๕๕๖ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๔๕๕/๒๕๕๘
ศาลพิพากษาให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ที่ให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบูรณ์ ลิขิตยิ่งวรา ดารงตาแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ และให้นายวิจารณ์ สงกรานต์
ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ ๓ ได้มีมติดังกล่าว และยกฟ้องในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ถู กฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๒ และ ที่ ๔ ส่วนคาขออื่นนอกจากนี้ให้ยก)
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงที่ ๑ และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ ๓ โดยสภามหาวิทยาลัย
ได้มีมติมอบอานาจให้อธิการบดีเป็นผู้รับมอบอานาจ เมื่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมือ่ วันที่
๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ บัดนี้ศาลปกครองสูงสุดได้อ่านคาพิพากษาคดีดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔
จึงรายงานคาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดต่อสภามหาวิทยาลัย (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
โดยสรุปคือ ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนตามศาลปกครองชั้นต้น
อธิการบดี ชี้แจงเพิ่มเติมว่า หลังจากศาลชั้นต้นได้พิพากษาสภามหาวิทยาลัยก็ได้แก้ไขข้อบังคับ กรณีการสรรหา
ถ้ามีคณะกรรมการลาออกก็ให้กรรมการที่เหลือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนครบกระบวนการ แต่เนื่องจากข้อบังคับเดิม
ไม่ได้ระบุในส่วนนี้ไว้ ศาลจึงมองว่ากระบวนการไม่ครบถ้วน แต่ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว
ที่ประชุมรับทราบ
๕) รายงานคาพิพากษาของศาลปกครองเพชรบุรี คดีหมายเลขดาที่ บ.๒๔/๒๕๖๔ คดีหมายเลขแดง
ที่ ข.๒๖/๒๕๖๔
นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์ นิติกร ชี้แจงแทนอธิการบดี ดังนี้ ตามที่ศาลปกครองเพชรบุรี (ศาล
ปกครองชั้นต้น) ได้มีคาพิพากษา คดีหมายเลขดาที่ บ.๒๔/๒๕๖๔ คดีหมายเลขแดงที่ บ.๒๖/๒๕๖๔ ระหว่าง
นางสาวรักตวรรณ ศิริถาพร ผู้ฟ้องคดี กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึ ง ที่ ๑ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึงที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดี โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้มีมติมอบอานาจให้อธิการบดีเป็น
ผู้รับมอบอานาจเมื่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖๔ บัดนี้ศาล
ปกครองเพชรบุรีได้อ่านคาพิพากษาคดีดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ จึงรายงานคาพิพากษาของศาล
ปกครองสูงสุดต่อสภามหาวิทยาลัย (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม แยกชุด)
อาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด แสดงความคิดเห็นว่าควรจะนาเอกสารรายงานคาพิพากษา ฉบับเต็ม
ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณา
ประธานชี้แจงว่าเอกสารฉบับเต็มนั้นให้ดูตามลาดับความสาคัญ หากเป็นเรื่องที่สาคัญและเป็นผลกระทบ
ต่อกิจการมหาวิทยาลัยให้รายงานฉบับเต็ม แต่หากเป็นเรื่องการปฏิบัติราชการสามารถที่จะรับทราบและแก้ปัญหาได้
ก็สามารถสรุปเสนอกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณา แต่ทั้งนี้กรรมการสามารถขอเอกสารฉบับเต็มเป็นรายกรณีได้
ซึ่งในกรณีนี้ขอให้นิติกรมอบเอกสารรายงานคาพิพากษาฉบับเต็มให้กับ อาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด พิจารณา
ที่ประชุมรับทราบ

๗

๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ ชี้แจงแทนอธิการบดี ดังนี้การปรับปรุงหลักสูตรปีการศึกษา
๒๕๖๖ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะมีการจัดการศึกษาฐาน
สมรรถนะ (Competency Base Education) โดยเลือกใช้การทาหลักสูตรแบบ OBE (Outcome Base Education)
ซึ่ ง จะเน้ น ผลลั พ ธ์ ข องบั ณ ฑิ ต ที่ มี ส มรรถนะเพื่ อ ไปตอบต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของหน่ ว ยงานที่ มี ค วามต้ อ งการ
โดยไม่ได้คิดจากฐานตัวอาจารย์แต่คิดจากฐานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และจากการไปทาแผนยุทธศาสตร์ที่ จังหวัด
เพชรบูรณ์ มีมติคณะกรรมการบริหาร (กบ.) คือมหาวิทยาลัยจะสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติที่ทางานเป็น และพร้อมใช้งาน
คณะกรรมการบริหารเห็นชอบให้ใช้คาว่า บัณฑิตพันธุ์บึง และครูพันธุ์บึง ทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิ จั ย และนวั ต กรรมใช้ ค าว่า บั ณ ฑิ ต พั น ธุ์ ใ หม่ มาจากรากฐานที่ จ ะเปลี่ ย นการเรีย นการสอนเป็ นแบบ Active
Learning มหาวิทยาลัยจะจัดตั้งคณะทางานสร้างโมเดลบัณฑิตพันธุ์บึงและครูพันธุ์บึง โดยมหาวิทยาลัยมีต้นทุน
และประสบการณ์ตั้งแต่ รศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ อดีตอธิการบดี และ ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดี นอกจากนี้
ยังมีประวัติศาสตร์การทาครูพันธุ์บึงที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี MCRU Model ของคณะครุศาสตร์ โครงการครู
รักษ์ถิ่นและศิษย์เก่า ฯลฯ เมื่อโมเดลนี้สาเร็จก็จะมาทาหลักสูตร ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จะมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
จานวน ๒๘ หลักสูตร ซึ่ง อาจารย์ ดร.นาวิน คงรักษา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ราช
ศักดิ์ สุวรรณนัจศิริ ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดทา Workshop การทาหลักสูตรแบบ
OBE ให้กับรองคณบดี ประธานสาขาวิชา และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๘ – ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมี
วิทยากร คือ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ อรรถการ สั ตยพาณิชย์ และ ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา ปาปัดถา จาก
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร มี ก ารจั ด Workshop ในวั น ที่ ๑๔ – ๑๕ ธั น วาคม พ.ศ.๒๕๖๔
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจะรวมพลัง ใช้ศักยภาพทุกภาคส่วน ร่วมพัฒนาหลักสูตร MCRU และวิธีสอน
แบบ Meta Active Learning ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ทางวิชาการจะวางทิศทางการเปลี่ยนแปลง
ตั้งแต่หลักสูตร และการฝึกอบรมอาจารย์ให้เป็นหลักสูตรแนวพลิกโฉม
ที่ประชุมรับทราบ
๗) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งรายงานนี้ได้ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่
๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ เป็น ประธาน
โดยสรุป คือ ผลการประเมินการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระ
สาหรับการบริหาร การควบคุมภายในมี ๒ มิติ ๑) พิจารณาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
๒) พิจารณาการควบคุมภายในปีที่ผ่านมามีความเสี่ยงเรื่องใด โดยสรุปตามรายงานการสอบทานการประเมินผล
การควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (ปค.๖) คือ การควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยถือว่ามีความเพียงพอ
มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนดอย่างไร ก็ตามถึงแม้ว่าจะทาได้ดี
เพีย งพอ ต่อเนื่ อง ก็ยั งมีความเสี่ ย งซึ่งความเสี่ ยงที่ คณะกรรมการตรวจสอบภายในเสนอตามหนังสื อรั บ รอง
การประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.๑) เป็นหนังสือที่มหาวิทยาลัยต้องรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
ส่งไปให้ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้ ทราบว่าการควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพประสิทธิผลภายในอย่างไร โดยสรุป คือ
ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกาหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
๑) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารยังมีความเสถียรน้อยและยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ วิธีการแก้ปัญหา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณ ประมาณ ๒๕ ล้านบาทเพื่อจะแก้ปัญหาในเรื่องนี้
๒) จานวนนักศึกษาที่สมัครเข้ารับการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงภาคปกติลดลง
ร้อยละ ๒

๘

๓) บางสาขาวิชาจานวนนักศึกษายังไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๕
ซึ่งการแก้ไข ๒) และ ๓) มหาวิทยาลัยดาเนินการไปแล้วหลายเรื่อง เช่น
(๑) การประชาสัมพันธ์นักศึกษาเชิงรุกที่ทาหลายช่องทาง
(๒) การปรับหลักสูตร ได้ให้แนวทางกับสาขาวิชาต่าง ๆ ให้มี ๔ แนวทางคือ ๑) หลักสูตรเดิม
ที่ยังมีผู้เรียนให้เป็นไปตามแผนเดิม หลักสู ตรนี้ดาเนินการต่อไปได้ ๒) หลักสูตรเดิมแต่พบว่าแนวโน้มนักศึกษา
ลดต่อเนื่อง ๓ ปี แนวทางดาเนินการคือต้องปรับให้ส อดคล้ องกับความต้องการของเด็กรุ่นปัจจุบันและขยาย
กลุ่มเป้าหมาย เช่นวัยทางานและระบบธนาคารหน่วยกิตให้มีการเรียนการสอนที่เอื้อต่อธนาคารหน่วยกิต ๓) กลุ่มที่
ไปต่อไม่ได้ดูแล้วไม่มีผู้เรียน ควรอย่างยิ่งที่จะพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหม่โดยใช้แนวทางการควบรวมให้มีการทา
เป็นสหวิทยาการ ๔) กลุ่มที่คิดนอกกรอบคือเพิ่มภารกิจในการทาด้านอื่น ๆ มากยิ่งขึ้น เช่น การทาวิจัย การสร้าง
นวัตกรรมเพื่อนาไปถ่ายทอดโดยตรงผ่านโครงการจัดหารายได้ ผ่านยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น หรือ U2T เฟส ๒
๔) ช่วงเวลาในการจัดโครงการอาจมีความคลาดเคลื่อน เนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น สถานการณ์โรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงทาให้การดาเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนงานที่กาหนด วิธีการแก้ไข คือ การปรับแผน
ให้สอดคล้อง และนางบประมาณไปใช้ในสิ่งที่จาเป็น
๕) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ซึ่งอาจขาดความต่อเนื่องในการอนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม เผยแพร่ พัฒนา และทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรม ศาสนา
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จะมีการหาช่องทางเพื่อหางบประมาณจากหน่วยงาน
ภายนอกมาสนับสนุน ซึ่งคณะผู้บริหารได้ดาเนินการหาช่องทางจัดหางบประมาณสนับสนุนเพื่อให้การดาเนินงาน
เป็นรูปธรรมแล้ว
๖) ไม่มีผู้รับผิดชอบในการกากับดูแล ติดตาม และประเมินผลงานด้านบริการวิชาการเพื่อ พัฒ นา
ท้องถิ่น ในส่วนนี้มหาวิทยาลัยได้แก้ปัญหาโดยการมอบรองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ กองตูม
เพื่อให้สอดคล้องกับงาน U2T ซึ่งเป็นงานพัฒนาท้องถิ่นโดยแกนหลักของ U2T คือการบริการวิชาการเป็นหลัก
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกชุด)
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๓ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากกรรมการ
๑) อาจารย์ ดร.เกรียงวุธ นีละคุปต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย แจ้ง ว่า ได้รับหนังสือจากสานัก
เลขาคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่องการปลอมแปลงเอกสาร ซึ่งได้ ไปราชการจึงได้รับ
หนังสือในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ ความว่า อาจารย์ ดร.เกรียงวุธ นีละคุปต์ คัดค้านการแต่งตั้งนายกสภา
มหาวิทยาลัย จึงได้จัดทาหนังสือ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงสานักเลขาคณะรัฐมนตรีเพื่อขอตรวจสอบ
เอกสารข้อมูล คาดว่าเอกสารดังกล่าวจะเป็นเอกสารที่ถูกปลอมแปลง และได้ไปขอคัดเอกสารที่อ้างว่าตนเป็นผู้ลงนาม
คัดค้าน เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นเอกสารไม่มีเลขที่ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง
คัดค้านการเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ลงลายมือชื่อที่ได้ปลอมแปลงขึ้น
พร้อมรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ ขณะนี้คณะรัฐมนตรีมีหนังสือถึง อาจารย์ ดร.
เกรียงวุธ นีละคุปต์ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ขอตรวจสอบเอกสารข้อมูล ว่าสานักเลขาคณะรัฐมนตรีได้
แจ้งเรื่องนี้ให้กับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเป็นข้อมูล เพื่อดาเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องแล้ว ปัจจุบันดาเนินการแจ้งความเพื่อหาผู้กระทาความผิดกับทางตารวจเรียบร้อยแล้ว หากมีรายละเอียด
เพิ่มเติมจะนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

๙

๒) นายเสฎฐนันท์ อังกูรภาสวิชญ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แจ้งว่า
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย ปี พ.ศ.๒๕๖๔ จั ด หาทุ น การศึ ก ษาได้ จ านวน ๑๕๐ ทุ น
ตามพันธกิจของคณะกรรมการฯ และจะได้มอบให้มหาวิทยาลัยจานวน ๑๐๐ ทุน ส่วนอีก ๕๐ ทุนจะนามาเป็น
ทุน ส ารองให้ กับ นั กเรี ยน นักศึกษาที่ทาคุณประโยชน์ ทาชื่อเสี ยงให้ กับมหาวิทยาลัย และโรงเรียนสาธิต แห่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงด้วย และเตรียมงบประมาณ ๑ ล้านบาท ไว้สาหรับดาเนินการเรื่อง Startup
ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่จะเป็นนักลงทุนรุ่นใหม่ โดยให้เงินทุนตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ – ๒๐๐,๐๐๐ บาท
ซึ่งขณะนี้คณะทางาน Startup ก็ได้เริ่มดาเนินงานแล้ว และงบประมาณส่วนหนึ่งก็จะนาไปช่วยเรื่องสหกิจศึกษาด้วย
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๔ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากเลขานุการ
๑) ขอแก้ ไ ขวาระที่ ๕.๑.๑ พิ จ ารณา ร่ า ง ประมวลจริ ย ธรรมของนายกสภามหาวิ ทยาลั ย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากรและผู้เรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นวาระที่ ๕.๑.๑
พิจารณาการจัดทาประมวลจริยธรรมของนายากสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร
และผู้เรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
๒) ขอถอนวาระที่ ๕.๓.๑ พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
ผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๔
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ประธานขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่
๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ติดตามการปฏิบัติตามคาพิพากษาศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขดาที่ บ.๑๖๖/๒๕๕๗
คดีหมายเลขแดงที่ บ.๔๖๒/๒๕๖๑ (คดีหมายเลขดาที่ อบ.๗๐/๒๕๖๒ ของศาลปกครองสูงสุด)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ กองตูม รายงานว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้ให้มหาวิทยาลัยรายงาน
ความคืบหน้าคดีปกครอง ในคดีหมายเลขดาที่ บ.๑๖๖/๒๕๕๗ คดีหมายเลขแดงที่ บ.๔๖๒/๒๕๖๑ (คดีหมายเลขดา
ที่ อบ.๗๐/๒๕๖๒ ของศาลปกครองสูงสุด) ระหว่างนายสนม ผิวงาม ผู้ฟ้องคดี กับสภามหาวิทยาลัย กับพวกรวม ๕ คน
ผู้ถูกฟ้องคดี มหาวิทยาลัยขอรายงานว่า ยังไม่มีความคืบหน้า คดียังอยู่ระหว่างการรอฟังคาพิพากษาของศาล
ปกครองสูงสุด

๑๐

๓.๒ การให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินงานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึงเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจาปี ๒๕๖๔
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยต้องรายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ทุกปี ตามแบบที่รายงานต่อองคมนตรี ซึ่งรายงานข้อมูลทั้งหมดทั้งงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้
หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ โดยรายงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ๔ ประเด็น คือ เรื่องการพัฒนาท้องถิ่น เรื่องการผลิต
และพัฒนาครู เรื่องการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ซึ่งเดิมมหาวิทยาลัยดาเนินการ
พันธกิจ ๔ เรื่อง คือ การจัดการศึกษา วิจัย การบริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ในส่วนของบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยจะได้รับงบประมาณแผ่นดิน ประมาณ ๑๐ – ๑๔ ล้านบาท การดาเนินการที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะเป็น
การจัดอบรม ต่อมาการเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตาม พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
จึ งเริ่ มเข้ าสู่ กระบวนการท าแผนพั ฒนายุ ทธศาสตร์ โดยเริ่ มจั ดท าแผนพั ฒ นามหาวิ ทยาลั ยในปี ๒๕๖๐ ให้ มี
ความชัดเจน และในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ องคมนตรีมาติดตามใน ๔ ประเด็น คือ เรื่องการพัฒนาท้องถิ่น เรื่องการผลิตและ
พัฒนาครู เรื่องการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ซึ่งในภายหลักท่านองคมนตรี
ได้ช่วยประสานเรื่ องงบประมาณ ๒๕ - ๓๐ ล้ านบาท เมื่อมหาวิทยาลั ยได้ งบประมาณมาแล้ ว ต้องรายงานผล
การดาเนินงานทุกปี โดยได้เริ่มรายงานตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๖๒ สาหรับปีงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นการทางาน
ที่ ค่ อนข้ างมี ผ ลงาน แม้ ว่ า จะอยู่ ในช่ ว งวิ กฤติ ส ถานณ์ การโควิ ด แต่ ด้ ว ยมหาวิ ทยาลั ยได้ เข้ าร่ ว มกั บกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จัดทาโครงการ U2T โดยขอให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ กองตูม
เป็นผู้ให้ข้อมูลโครงการดังกล่าว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ กองตูม ให้ข้อมูลว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดาเนินโครงการ U2T มาเป็น
ระยะเวลา ๑๑ เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงธันวาคม ๒๕๖๔ นั้น ตลอดช่วงเวลาของการทางานค่อนข้างมีปัญหา
และอุปสรรคพอสมควร เนื่องจากเป็นโครงการใหม่และแผนงานใหม่ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม งบประมาณที่ได้รับเป็นงบประมาณเงินกู้ ซึ่งมหาวิทยาลัยก็พยายามใช้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด
โดยบูรณาการการทางานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยกับกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ซึ่งได้รับความร่วมมือ
ร่วมแรงร่วมใจเป็นอย่างดี ทาให้โครงการ U2T ประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์และมีผลงานเชิงประจักษ์
ในหลายตาบล ทั้งนี้ เนื่องจากมีกรอบการทางานที่ชัดเจนในการขับเคลื่ อนงานทั้ง ๓๕ ตาบล คือ การพัฒนา
ส่งเสริมสัมมาชีพ การยกระดับการท่องเที่ยว และการนาองค์ความรู้ไปช่วยชุมชน ซึ่งมหาวิทยาลัยเปรียบเสมือนเป็น
คลังสมองของท้องถิ่น ได้นาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรม ไปช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และกรอบสุดท้ายคือการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม รวมกิจกรรมที่ลงไปดาเนินการทั้งสิ้นเกือบ
๒๐๐ กิจกรรม และในวันนี้ก็มีการจัดกิจกรรมตลาดนัด U2T ชิม ช้อป ซื้อ เพื่อให้แต่ละตาบลนาผลิตภัณฑ์ ของดี
ของเด่น มา แสดงอย่างสร้างสรรค์ในลักษณะกิจกรรมแฟชั่นโชว์ และออกบูทจาหน่ายสินค้า ซึ่งถือเป็นนิทรรศการ
ที่แสดงถึงความสาเร็จของโครงการในครั้งนี้
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วง
๔.๑ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วงจากสภาวิชาการ
๔.๑.๑ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาประจาภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชศักดิ์ สุ วรรณนัจศิริ ผู้ อานวยการส านั กส่ งเสริ มวิชาการและ
งานทะเบียน ชี้แจงรายละเอียดว่า ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีนักศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
จานวน ๔ คน และระดับปริญญาตรี จานวน ๑๒๑ คน ซึ่งคณะกรรมการประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ได้ตรวจสอบแล้วว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔

๑๑

เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอว่า หากมีการปรับเปลี่ยนระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องควรแจ้งให้
สภามหาวิทยาลัยรับทราบ เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยได้ใช้ประกอบการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จานวน ๔ คน และระดับ
ปริญญาตรี จานวน ๑๒๑ คน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
๔.๑.๒ พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๓)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชศักดิ์ สุวรรณนัจศิริ ชี้แจงรายละเอียดว่า ด้วยสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) โดยนางสาวจันทกานต์ สถาพรวจนา แทน นางสาววริยา เย็นเปิง ซึ่งลาออก
จากการปฏิบัติงาน โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๘ และ ข้อ ๑๐.๑.๒ แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๓)
๔.๑.๓ พิจารณาการปรับแผนรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
(๔ ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตกาล ชาร์ลีย์ ฑปภูผา ชี้แจงรายละเอียดว่า ด้วยสาขาวิชาการ
ประถมศึ ก ษา มี ค วามประสงค์ จ ะขอปรั บ แผนการรั บ นั ก ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการ
ประถมศึกษา (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๕) ซึ่งตามแผนการรับนักศึกษาเดิม ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ กาหนดไว้
จานวน ๓๐ คน สาขาวิชาจะขอขยายเพิ่มอีก จานวน ๓๐ คน รวมทั้งสิ้น ๖๐ คน เนื่องจากมีผู้สนใจสมัครเข้าศึกษา
ในสาขาวิชาเพิ่มมากขึ้น และอาจารย์ในสาขาวิชามีจานวนเพียงพอต่อจานวนนักศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจาคณะ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริห าร
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการสภาวิชาการในการ
ประชุมครั้ งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวัน ที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงเสนอให้ ส ภามหาวิทยาลั ยเพื่อพิจารณา
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกชุด)
มติ ที่ ป ระชุ ม อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการปรับแผนรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การประถมศึกษา (๔ ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕)

๑๒

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากนายกสภามหาวิทยาลัย
๕.๑.๑ พิจารณาจัดทาประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้บริหาร บุคลากรและผู้เรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ กองตูม ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามความมาตรา ๒๐ แห่ง
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ กาหนดให้ “สภาสถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีประมวลจริยธรรมของ
นายกสภาสถาบันอุดมศึกษา กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา และผู้เรียน
โดยมีก ลไกในการส่ง เสริม ตรวจสอบ และบัง คับ ใช้ที่มีป ระสิท ธิภ าพ” และข้อ ๑๗ แห่ง แนวปฏิบัติต าม
หลัก ธรรมมาภิบาลในสถาบั นอุ ดมศึ กษา ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น
มหาวิทยาลัยเห็นว่า การดาเนินการตามพระราชบัญญัติอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ และราชกิจจานุเบกษาดังกล่าว
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแนวทางในการดาเนินการจัดทาประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากรและผู้เรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติ การอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ สภามหาวิทยาลัยมีมติ ให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการยก ร่าง ประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร
และผู้เรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ดังนี้
๑. ดร.กาพล วันทา
ประธานกรรมการ
๒. ผศ.ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
รองประธานกรรมการ
๓. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการ
๔. อาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด
กรรมการ
๕. นางสุนันท์ อุ่นตา
กรรมการ
๖. นายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ
กรรมการ
๗. นายกองค์การนักศึกษาภาคพิเศษ
กรรมการ
๘. ประธานสภานักศึกษา
กรรมการ
๙. นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์
เลขานุการ
๑๐. นางสาวรพินท์นิภา สุขสวัสดิ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๑. นางสาวภัทราวดี จินาอ่อน
ผู้ช่วยเลขานุการ
๕.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากอธิการบดี
๕.๒.๑ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการแทนตาแหน่งที่ว่าง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ กองตูม ชี้แจงรายละเอียดว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วรรณา โชคบั น ดาลสุ ข กรรมการประจ าคณะวิ ท ยาการจั ดการ ผู้ แทนจากคณาจารย์ ประจ า ตามค าสั่ งสภา
มหาวิทยาลัยที่ ๓๐/๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้เกษียณอายุราชการ เพื่อให้การดาเนินงานของ
คณะวิทยาการจัดการเป็นไปอย่างเรียบร้อย คณะวิทยาการจัดการได้ดาเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คณะกรรมการประจาคณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรียา โชติกลาง จึงเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการแทนตาแหน่งที่ว่างตามวาระที่เหลือ
ของผู้ที่ตนแทน (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

๑๓

มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คณะกรรมการประจาคณะ พ.ศ. ๒๕๔๘
สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรียา โชติกลาง
แทนตาแหน่งที่ว่างตามวาระที่เหลือของผู้ที่ตนแทน
๕.๒.๒ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ด้วยคณะกรรมการอุธรณ์และ
ร้ องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลั ย ตามคาสั่ งสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึงที่ ๒๒/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) สั่ง ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๑๕๖๑ ครบ
วาระการดารงตาแหน่งแล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น สภามหาวิทยาลัยได้มีคาสั่ง ที่ ๕๓/๒๕๖๔
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย จากผู้ทรงคุณวุฒิบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และมหาวิทยาลัยได้มีคาสั่ งที่ ๑๐๕๕/๒๕๖๔
สั่ ง ณ วั น ที่ ๒๖ ตุ ล าคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่ อ ด าเนิ น การให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง ผู้ แ ทนบุคลากรเพื่อเป็นกรรมการ ก.อ.ม.
ซึ่งคณะกรรมการทั้งสองชุดได้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ดร.คมศร วงษ์รักษา ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจา
มหาวิทยาลัย จากผู้ทรงคุณวุฒิบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้
มีคาสั่งที่ ๕๓/๒๕๖๔ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น บัดนี้คณะกรรมการสรรหาได้ดาเนินการสรรหาฯ
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ และการแก้ไขคาสั่งลงโทษ
พ.ศ. ๒๕๕๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุมแยกเล่ม)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มี
คาสั่งที่ ๕๓/๒๕๖๔ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และมหาวิทยาลัยมีคาสั่งที่ ๑๐๕๕/๒๕๖๔ สั่ง ณ วันที่
๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น คณะกรรมการสรรหาฯ และมหาวิทยาลัย ได้ดาเนินสรรหากรรมการ ก.อ.ม. ตาม
องค์ประกอบ ของคณะกรรมการ ก.อ.ม. ข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การอุทธรณ์
การร้องทุกข์ และการแก้ไขคาสั่งลงโทษ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการ ก.อ.ม. ประกอบด้วย
๑) กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยผู้ ทรงคุ ณวุฒิ ซึ่ งสภามหาวิ ทยาลั ยแต่งตั้ ง เป็นประธาน
กรรมการ
๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกจานวนสี่คน จากผู้มีประสบการณ์ด้าน
การบริหารงานบุคคล จานวนหนึ่งคน จากผู้มีประสบการณ์ด้านงานตุลาการ อัยการหรือทนายความ จานวนหนึ่งคน
จากผู้ มีป ระสบการณ์ ด้านบริ ห ารจั ดการส่ ว นราชการ จานวนหนึ่งคน จากผู้ มีประสบการณ์ด้านการบริ ห าร
อุดมศึกษา จานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
๓) กรรมการซึ่งคัดเลือกกันองจากผู้ดารงตาแหน่งวิชาการที่มิใช่ผู้ดารงตาแหน่งบริหาร
โดยมาจากข้าราชการจานวนหนึ่งคน และมาจากพนักงานมหาวิทยาลัยหนึ่งคน รวมจานวนสองคน เป็นกรรมการ
๔) กรรมการซึ่งเลื อกกันเองจากผู้ ดารงตาแหน่งประเภทตาแหน่งทั่ว ไป โดยมาจาก
ข้าราชการจานวนหนึ่ งคน และมาจากผู้ดารงตาแหน่งประเภทตาแหน่งทั่วไปอื่นอีกหนึ่งคน รวมจานวนสองคน เป็น
กรรมการ
ให้รองอธิการบดีคนหนึ่งที่อธิการบดีมอบหมายเป็นเลขานุการ และให้นิติกรเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
และอาจมีผู้ช่วยเลขานุการเพิ่มเติมก็ได้

๑๔

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้
๑) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ ทรงคุณวุฒิ เพื่อเป็นประธานกรรมการ
คณะกรรมการอุทธรณ์ และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) ตามความในข้อ ๖ (๑) กาหนดว่า “กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ”
๒) พิ จ ารณาคั ด เลื อ กผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ บุ ค คลภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย จากผู้ มี ป ระสบการณ์
ด้านการบริหารงานบุคคล/ด้านงานตุลาการ อัยการหรือทนายความ/ด้านบริหารจัดการส่วนราชการ/และด้านการบริหาร
อุดมศึกษา ด้านละหนึ่งคน เพื่อเป็นกรรมการ ก.อ.ม. ตามความในข้อ ๒ (๒) กาหนดว่า “กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
จากบุ ค คลภายนอกจ านวนสี่ ค น จากผู้ มี ป ระสบการณ์ ด้ า นการบริ ห ารงานบุ ค คล จ านวนหนึ่ ง คนจากผู้ มี
ประสบการณ์ด้านงานตุลาการ อัยการหรือทนายความ จานวนหนึ่งคน จากผู้มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการ
ส่วนราชการ จานวนหนึ่งคน จากผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารอุดมศึกษา จานวนหนึ่งคนเป็นกรรมการ”
๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งได้รับคัดเลื อกกั นเองจากผู้ดารงตาแหน่งวิช าการ
ที่มิใช่ผู้ดารงตาแหน่งบริหารโดยมาจากข้าราชการ จานวนหนึ่งคน และมาจากพนักงานมหาวิทยาลัย จานวนหนึ่งคน
รวมจานวนสองคน ตามความในข้อ ๖ (๓) กรรมการซึ่งเลือกกันเองจากผู้ดารงตาแหน่งประเภทตาแหน่งทั่ว ไป
โดยมาจากข้าราชการจานวนหนึ่งคน และมาจากผู้ดารงตาแหน่งประเภทตาแหน่งทั่วไปอื่นอีกหนึ่งคน รวมจานวน
สองคน ตามความในข้อ ๖ (๔) เพื่อให้ดารงตาแหน่งกรรมการ ก.อ.ม. โดยหน่วยงานเสนอชื่อตัวแทนและประชุม
คัดเลือกกันเอง (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม)
๓.๑) จากผู้ดารงตาแหน่งวิชาการ ที่มิใช่ผู้ดารงตาแหน่งบริหารโดยมาจากข้าราชการ
๓.๒) จากผู้ดารงตาแหน่งวิชาการมาจากพนักงานมหาวิทยาลัย
๓.๓) จากผู้ดารงตาแหน่งประเภทตาแหน่งทั่วไป โดยมาจากข้าราชการจานวนหนึ่งคน
๓.๔) จากผู้ดารงตาแหน่งประเภทตาแหน่งทั่วไป
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติ ที่ ป ระชุ ม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ และการแก้ไข
คาสั่งลงโทษ พ.ศ.๒๕๕๖ สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) ดังนี้
๑. ดร.กาพล วันทา
ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัย
ประธานกรรมการ
๒. นายสุทธิรัตน์ ชื่นอารมณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล
กรรมการ
๓. นายไพฑูรย์ พฤฒาสัจธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านงานตุลากร อัยการหรือทนายความ
กรรมการ
๔. ดร.สุริยะ ชมศรีเมฆ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารจัดการส่วนราชการ
กรรมการ
๕. ดร.สุคนธ์ บุญมาก
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารอุดมศึกษา
กรรมการ
๖. ผศ.ธนวัฒน์ จารุภัทร์ศิริพงษ์ จากข้าราชการผู้ดารงตาแหน่งวิชาการ
กรรมการ
๗. อาจารย์อินธิรา เกื้อเสนาะ จากพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ดารงตาแหน่งวิชาการ
กรรมการ
๘. นายสวงค์ พ่อค้า
จากข้าราชการ ผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป
กรรมการ
๙. นายครรชิต สระทอง
จากพนักงานสายสนับสนุน ผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไปอื่น กรรมการ
๑๐. ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์
รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย
เลขานุการ
๑๑. นางสาวภัทราวดี จินาอ่อน นิติกร
ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๒. นางสาวรพินท์นิภา สุขสวัสดิ์ นิติกร
ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๓. นางสาวนุธิดา ล้ายคล้ายดอก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเลขานุการ

๑๕

และในกรณีผู้ทรงคุณวุฒิลาดับที่ ๒ ๓ ๔ และ ๕ มีการลาออกหรือพ้นจากตาแหน่ง กรรมการอุทธรณ์
และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) ไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้นายกสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ผู้ทรงคุณวุฒิ แ ทน
ตาแหน่งที่ว่างตามวาระที่เหลือของผู้ที่ตนแทน ดังนี้
๑) ดร.อนันต์ รัศมี
แทน นายสุทธิรัตน์ ชื่นอารมณ์
๒) นางสาวสาราญ พลดี แทน นายไพฑูรย์ พฤฒาสัจธรรม
๓) ดร.นุกูล สาระวงศ์ แทน ดร.สุริยะ ชมศรีเมฆ
๔) นายไพศาล กมลฉ่า แทน ดร.สุคนธ์ บุญมาก
๕.๒.๓ พิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่องการรับสมัครนักศึกษาพิการ
เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๕
นางกมลวรรณ แก้วไชยชาติ ชี้แจงรายละเอียดว่า เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผู้พิการ
ที่มีความสามารถในการเรียนรู้ให้ได้รับสิทธิทางการศึกษาเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อาศัยอานาจตามข้อ ๖ (๒) แห่ง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ว่าด้วย แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาสาหรับนักศึกษาพิการ พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยจึงได้
จัดทา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัย ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อสังเกตและเสนอแนะ ดังนี้
๑) การจัดทาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่องการรับสมัครนักศึกษาพิการ
เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๕ ควรหารือกับฝ่ายกฎหมายของมหาวิทยาลัยเพื่อความถูกต้อง
๒) ควรตรวจสอบการใช้คาให้ถูกต้อง เพื่อให้การปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว สามารถปฏิบัติได้จริง
มติ ที่ประชุ ม อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัย มีมติ เห็ นชอบประกาศมหาวิทยาลั ยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่องการรับสมัคร
นักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยให้ผู้รับผิดชอบปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อสังเกตและเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยก่อนเสนออธิการบดีลงนาม และคณะกรรมการส่งเสริม
กิจ การมหาวิทยาลั ย จะให้ การสนั บสนุ นค่าอุปกรณ์การเรียนของนักศึกษาพิการตามประกาศดังกล่ าว คนละ
๕,๐๐๐ บาท ต่อภาคการศึกษา
๕.๓ เรื่ อ งเสนอเพื่ อ พิ จ ารณาจากคณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
๕.๓.๑ พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๔
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ กองตูม เลขานุการ แจ้งว่า คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏขอถอนระเบียบวาระนี้

๑๖

มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๘ (๓) และ (๑๓) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๖๔ สภามหาวิ ท ยาลั ย มี ม ติ อ นุ ญ าตให้ ถ อนระเบี ย บวาระที่ ๕.๓.๑ พิ จารณาการปฏิ บั ติ หน้ าที่ ของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิ ทยาลั ยราชภัฏหมู่ บ้านจอมบึ งตามพระราชบั ญญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๔
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
- ประจาเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวันพุธที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ ๒๕๖๕
- ประจาเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ ๒๕๖๕
เลิกประชุมเวลา ๑๘.๕๒ น.
นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ กองตูม

ผู้จดบันทึก
ผู้พิมพ์
ผู้ตรวจทาน

