๑
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น ๓ อาคารอานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายนามผู้เข้าประชุม
๑. นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
๔. ดร.กาพล วันทา
๕. ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์
๖. นายประพันธ์ มนทการติวงศ์
๗. นายเรืองชัย เนตรปฐมพร

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
อธิการบดี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ กรรมการจากผู้บริหาร
๑๐. อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น
กรรมการจากผู้บริหาร
๑๑. อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง
กรรมการจากผู้บริหาร
๑๒. อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์
กรรมการจากผู้บริหาร
๑๓. อาจารย์ ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
๑๔. อาจารย์ ดร.นาวิน คงรักษา
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
๑๕. อาจารย์ ดร.สุดจิต หมั่นตะคุ
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
๑๖. อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข
รองอธิการบดี
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค์ ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
๑๘. นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์
นิติกร
๑๙. นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๒๐. นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

รองอธิการบดี

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

๒
นายกสภามหาวิทยาลัย ขออวยพรให้ทุกท่านได้ใช้ชีวิตในปีใหม่ รวมทั้งครอบครัว ด้วยความสุข ได้สติที่
พัฒนาขึ้นในจิตใจของเราเป็นตัวช่วย ทาให้เราผ่านชีวิตต่าง ๆ ได้มั่นคง และขอให้ความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป จาก
ความดีที่ทุกท่านได้ทาไป
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากประธาน
ไม่มี
๑.๒ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากอธิการบดี
๑) เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ร่วมกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง อาจารย์ณรงค์ เทียมเมฆ
ผู้แทนสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ
ประธานมูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง นายเรืองชัย เนตรปฐมพร ประธานคณะกรรมการส่งเสริม กิจการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ จัดงานแถลงข่าวงาน "สสส.จอมบึง มาราธอน ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๓๓)”
ชิง ถ้ว ยพระราชทานสมเด็จ พระเทพรัต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุม ารี ณ อาคารเรีย นรู ้ส ุข ภาวะ
สานักงานกองทุน สนับ สนุน การสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.) งาน สสส.จอมบึงมาราธอน ๒๕๖๑ นี้ จัดขึ้น
ภายใต้แนวคิด "มาราธอนในตานาน" หรือ "The Legend Marathon" เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสที่การ
แข่งขันเข้าสู่ปีที่ ๓๓ และยังได้รับความสนใจจากนักวิ่งทั่วประเทศที่ยกให้การแข่งขันจอมบึงมาราธอนเป็น
สนามที่ต้องมา โดยปีนี้มียอดนักวิ่งไทยและต่างชาติสมัครแข่งขันทั้ง ๓ ระยะ คือ ฟูลมาราธอน ๔๒.๑๙๕ ก.ม.
ฮาล์ฟมาราธอน ๒๑.๑ ก.ม. และ มินิมาราธอน ๑๐.๕ ก.ม. รวมทั้งสิ้นกว่า ๑๒,๕๐๐ คน และในวันศุกร์ที่ ๑๒
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีจะนัดประชุมส่วนราชการของจังหวัดราชบุรีที่จะมาร่วม
จัดงาน สสส.จอมบึงมาราธอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
การจัดงานครั้งที่ ๓๓ นี้ มหาวิทยาลัยจะเปิดตานานใหม่ คือ ยกระดับมาราธอนให้เป็นวิชาการ
มากขึ้น โดยร่วมมือกับ University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น ในการถอดความรู้เรื่องมาราธอนของ
มหาวิทยาลัยที่ดาเนินการมาจนถึงปีที่ ๓๓ บวกกับความรู้สากล และความรู้จาก University of Tsukuba
ที่จัด การแข่ง ขัน วิ่ง มา ๓๗ ปี เพื่อบรรลุเ ป้าหมายการจัด ตั้ง สิ่ง ที่อ าจเรีย กว่า School of Marathon
โดยตั้งเป้ าหมายจะให้ มีการเปิ ดการเรี ย นการสอนวิ ช าการวิ่งมาราธอน และหลั ก สู ตรอบรมเกี่ย วกับการ
วิ่ง มาราธอนที่ มหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ หมู่ บ้ า นจอมบึง โดยวัน ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ มหาวิท ยาลั ย ได้ เชิ ญ
Emeritus Professor Dr.Takehisa Hagiwara และ Professor Dr.Yoshiharu Nabekura จาก University
of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น มาบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการวิ่งมาราธอนและการจัดการแข่งขัน
การวิ่งมาราธอน ในภาคเช้า ส่วนภาคบ่ายจะเป็นการประชุมสัมมนาเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านการวิ่งมาราธอน
โดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสองท่านจาก University of Tsukuba ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิของประเทศไทย และ
คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยยังให้ความสาคัญกับการวิ่งของนักเรียน และเยาวชน
โดยในวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จะจัดแข่งขันวิ่งของนักเรียนระดับประถมศึกษาละมัธยมศึกษา และใน

๓
วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ช่วงบ่ายเป็นการจัดการแข่งขันวิ่ งเยาวชนให้กับให้บุตรหลานนักวิ่งที่จะมาวิ่ง
ใน วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และในปีนี้ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึงยังจะได้จัดโครงการเดินการกุศลเพื่อสุขภาพ ใน สสส.จอมบึงมาราธอน โดยจะจัดให้มีการเดินเพื่อ
สุขภาพในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๑๐ น.
๒) เรื่อง Active Learning ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์อรรถพล อุส ายพันธ์ แจ้งรายละเอียดว่า
ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ การจัดการสอนแบบ Active Learning ของทุกคณะจะขยายตัวอย่างชัดเจนขึ้น
โดยใช้ Timeline ดังนี้
ลาดับ
วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
๑.

จ. ๘ ม.ค. ๖๑

๒.

พ. ๑๐ – อ. ๑๖
ม.ค. ๖๑
อ. ๑๖ ม.ค. ๖๑

๓.

๔.

๕.

๖.

๗.
๘.
๙.

เปิดเรียน

แต่ละคณะสารวจอาจารย์ที่จัดการเรียนรู้แบบ
AL ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐
ประชุ ม คณะกรรมการอ านวยการ AL เรื่ อ ง
นโยบายและแนวทาง AL และ PLC ของ
มหาวิ ท ยาลั ย (เวลา ๑๕.๓๐ น. หลั ง ประชุ ม
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย)
พ. ๑๗ ม.ค. ๖๑ แต่ละคณะเสนอชื่ออาจารย์ ที่จัดการเรียนรู้ แบบ
AL ให้กับศูนย์ AL บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อทาคาสั่ง
ให้อธิการบดีแต่งตั้ง
พฤ. ๑๘ ม.ค. ๖๑ แต่ละคณะแต่ งตั้ งคณะกรรมการด าเนินงาน AL
และ PLC ประจาคณะ/แต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยง/และ
ให้แต่งตั้งพนักงานสายสนับสนุนรับผิดชอบงาน
AL และ PLC
พ. ๒๔ ม.ค. ๖๑ แต่ละคณะเรียกประชุมอาจารย์ที่จัดการเรียนรู้
แบบ AL ชี้แจงนโยบาย/แนวทาง/ การแต่งตั้ง
อาจารย์พี่เลี้ ยงสังเกต การจัดการเรียนรู้/และ
การทาวง PLC
พฤ. ๘ ก.พ. ๖๑ คณะครุศาสตร์เสนอเกณฑ์การประเมินอาจารย์และ
นักศึกษาในการจัดการเรียนรู้แบบ AL
ส. ๑๐ ก.พ. – อา. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับอาจารย์ ทุกคณะ
๑๑ ก.พ. ๖๑ เพิ่มเติม
พ. ๒๘ ก.พ. ๖๑ แต่ละคณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวง PLC ครั้งที่ ๑
ตามประเด็นที่คณะกาหนด

ผอ.สสว.
คณบดีทุกคณะ

อธิการบดี

คณบดีทุกคณะ
คณบดีทุกคณะ

คณบดีทุกคณะ

คณบดีคณะครุศาสตร์
เลขาฯ ศูนย์ AL
ของมหาวิทยาลัย
คณบดี และกรรมการฯ
ทุกคณะ

๔
ลาดับ

วัน/เดือน/ปี

๑๐.

จ. ๖ มี.ค. –
ศ. ๙ มี.ค. ๖๑
พ. ๒๘ มี.ค. ๖๑

๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.

๑๕.

๑๖.

กิจกรรม
สรุปบทเรียนการฝึกอบรม AL

แต่ละคณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวง PLC ครั้งที่ ๒
ตามประเด็นที่คณะกาหนด
พ. ๒๕ เม.ย. ๖๑ แต่ละคณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวง PLC ครั้งที่ ๓
ตามประเด็นที่คณะกาหนด
จ. ๓๐ เม.ย. ๖๑ แต่ละคณะเสนอชื่ออาจารย์ที่จัดการเรียนรู้แบบ
AL ดีเด่น
ระหว่าง
คณะทาตารางวัน เวลา ให้อาจารย์พี่เลี้ ยงเข้า
พฤ. ๑ ก.พ. – ศ. ร่ ว มสั ง เกตการณ์ ก ารจั ด การเรี ย นรู้ และให้
๓๐ เม.ย. ๖๑ คาแนะนาปรึกษา
ระหว่าง
จั ด เวที แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ใ นวง PLC ของ
พฤ. ๑ มี.ค. – มหาวิทยาลัย
ศ. ๓๐ เม.ย. ๖๑
ส. ๕ พ.ค. –
สัมมนาและสรุปผลการเรียนรู้ AL และ PLC ของ
อา. ๖ พ.ค. ๖๑ มหาวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบ
นายแพทย์ยงยุทธ
(วิทยากร)
คณบดี และกรรมการฯ
ทุกคณะ
คณบดี และกรรมการฯ
ทุกคณะ
เลขาฯ ศูนย์ AL
ของมหาวิทยาลัย
คณบดี รองคณบดี
และอาจารย์พี่เลี้ยง
เลขาฯ ศูนย์ AL
ของมหาวิทยาลัย
เลขาฯ ศูนย์ AL
ของมหาวิทยาลัย

๑.๓ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากกรรมการ
๑) นายเรื องชัย เนตรปฐมพร ประธานคณะกรรมการส่ งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แจ้งว่า
คณะกรรมการส่ งเสริมกิจ การมหาวิทยาลั ย จะจัดกิจกรรมเดินการกุศลเพื่อสุ ขภาพ ในงาน สสส. จอมบึง
มาราธอน ๒๕๖๑ ขึ้ น ในวั น ที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ หารายได้ ส นั บ สนุ น
เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จึงเรียนเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมเดินการกุศลเพื่อสุขภาพ
โดยจุดรับรองจะอยู่บริเวณห้องโถงชั้นล่างของอาคาร ๑๔ หรืออาคารอานวยการ
ส่วนเรื่องจักรยานรับบริจาคจากประเทศญี่ปุ่นให้กับมูลนิธิพลเอกมังกร พรหมโยธี เพื่อบริจาค
ให้กับผู้ด้อยโอกาส ที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้มีส่วนสนับสนุนและได้แจ้งเมื่อการประชุม
เมื่อคราวที่แล้วนั้น ขณะนี้จักรยานได้เดินทางมาถึงประเทศไทยแล้ว และจะได้มีการวางแผนการนาจักรยาน
ไปดาเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ

๕
๑.๔ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากเลขานุการ
ไม่มี
วาระที่ ๒ เรื่องสืบเนื่อง
๒.๑ คาพิพากษาศาลปกครองเพชรบุรี คดีหมายเลขดาที่ บ.๒/๒๕๕๙ คดีหมายเลขแดงที่ บ.
๓๓/๒๕๖๐ ระหว่าง นายจรัส วีสุวรรณ กับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น สืบเนื่องว่า สภามหาวิทยาลัยได้รับหมายแจ้งฟังคาพิพากษาศาล
ปกครองเพชรบุรีของคดีนี้ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแจ้งสรุปคาพิพากษาของคดีนี้ซึ่งมีอยู่
๔ ประเด็น ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
๑) ประเด็น ที ่ห นึ ่ง สภามหาวิท ยาลัย ด าเนิน การเลือ กนายกสภามหาวิท ยาลัย ชอบด้ว ย
กฎหมายหรือไม่ โดยผู้ฟ้องคดีอ้างในประเด็นที่ว่า ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย สาหรับในประเด็นนี้ ศาลได้วินิจฉัยว่าการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจาทั้ง ๔ คน ได้ดาเนินการโดยชอบด้ วยกฎหมาย
๒) ประเด็นที่สอง ผู้ฟ้องคดี ฟ้องว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี ซึ่งขณะนั้นดารงตาแหน่ง
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทาหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย ขาดคุณสมบัติของการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ในสภามหาวิท ยาลัย ทาให้การเลือ กนายกสภามหาวิท ยาลัย ไม่ช อบด้ว ยกฎหมาย กรณีนี้ ศ าลวินิจฉัย ว่า
แม้ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์สนิท ชุน ดี จะมีเหตุความบกพร่องเรื่องคุณสมบัติ แต่ก็ไม่กระทบถึงการลงมติของ
ผู้ถูกฟ้องคดี ในการเลือกนายกสภามหาวิทยาลัย เพราะไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี
ได้ร่วมลงคะแนน และหากได้ร่ วมลงคะแนนก็มิได้มีผลเปลี่ยนแปลงมติของผู้ถูกฟ้องคดี การเลือกนายกสภา
มหาวิทยาลัยจึงชอบด้วยกฎหมาย
๓) ประเด็นที่สาม เกี่ยวกับ เรื่องนายกสภามหาวิทยาลัย นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์
ในช่ว งที่เป็น ผู้ที่ไ ด้รับ การเสนอชื่อ ใช้แบบฟอร์มประวัติไม่เ ป็นไปตามแบบฟอร์มที่ค ณะกรรมการสรรหา
กาหนดไว้ ทาให้เกิดความได้เปรีย บและไม่เป็นธรรมกับผู้ฟ้องคดี ศาลได้พิจารณาเนื้อหาและรายละเอียด
ทั้งหมดแล้ว และวินิจฉัยว่า แบบประวัติ ข้อมูลรายละเอียดฯ รายนายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ไม่ได้
ทาให้เกิดความได้เปรียบในการพิจารณาลงมติเลือกนายกสภามหาวิทยาลัยต่อผู้ได้รับการเสนอชื่อรายอื่น
รวมถึงผู้ฟ้องคดีแต่ประการใด
๔) ประเด็นที่สี่ ผู้ฟ้องฟ้องโดยกล่าวอ้างว่า กรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ที่เป็น
กรรมการสภามหาวิทยาลั ย เมื่อพิ จ ารณาเลื อ กบุ คคลที่ส มควรเป็ น นายกสภามหาวิท ยาลั ย ในขณะที่ เป็ น
กรรมการสรรหาแล้ว ต่อมาเมื่อมีการประชุมเพื่อเลือกนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสรรหาดังกล่าว
ก็ได้ใช้สิทธิในการพิจารณาออกเสียงเลือกนายกสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง เป็นการกระทาที่ขัดต่อกฎหมาย
ประเด็นนี้ศาลได้พิจารณาและวินิจฉัยสรุปได้ใจความว่า สถานะและอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัย และของกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีสถานะและอานาจหน้าที่แตกต่างกัน การดาเนินการ
ในหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา และกรรมการสภามหาวิทยาลัย จึงมิใช่เป็นการใช้สิทธิออกเสียงเลือก
นายกสภามหาวิทยาลัยสองครั้งแต่ประการใด

๖
ดัง นั้น ทุก ประเด็น ในคดีที่น ายจรัส วี สุว รรณ เป็น โจทย์ฟ้องคดีส ภามหาวิท ยาลัย ศาลจึง มี
คาพิพากษายกฟ้อง ถือว่าการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวนั้น ชอบด้วยกฎหมาย
มติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยมีมติรับทราบ และไม่ขออุทธรณ์
๒.๒ คาพิพากษาศาลปกครองเพชรบุรี คดีหมายเลขดาที่ บ.๘/๒๕๕๙ คดีหมายเลขแดงที่ บ.๓๔
/๒๕๖๐ นายสุทิน สนองผัน กับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
อาจารย์ ดร.วิ นั ย ชุ ม ชื่น สืบ เนื ่อ งว่า สภามหาวิท ยาลัย ได้รับ หมายแจ้ง ฟัง ค าพิพ ากษา
ศาลปกครองเพชรบุร ีข องคดีนี ้ เมื ่อ วัน ที ่ ๒๘ ธัน วาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ ่ง เป็น คดี ที่ เกี่ ย วกั บ การสรรหา
ผู้อานวยการสถาบัน วิจัย และพัฒ นาในขณะนั้น และสภามหาวิท ยาลัย ได้มีม ติเ ลือ ก ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์
ดร.ชฎาพร โพคัย สวรรค์ เป็น ผู้อานวยการ ต่อ มามีผู ้ที่ส มัค รเข้า รับ การสรรหาเป็น ผู้อานวยการ คือ
รองศาสตราจารย์ สุทิน สนองผั น ฟ้องสภามหาวิทยาลัย ประเด็นที่ฟ้องใกล้ เคียงกับคดีแรกที่ได้กล่าวไปแล้ ว
จึงขอแจ้งสรุปคาพิพากษาของคดีนี้ซึ่งมีอยู่ ๒ ประเด็น ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
ประเด็นที่หนึ่ง ผู้ฟ้องฟ้องในประเด็นตัวแทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
ประจาเป็นกรรมการสรรหา แต่อ้างว่าการได้มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจาไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย เช่นเดียวกับคดีแรก ซึ่งศาลก็ได้วินิจฉัยเช่นเดียวกับคดีแรก คือ การได้มาของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจาทั้ง ๔ ท่าน ชอบด้วยกฎหมายแล้ว
ประเด็นที่สอง เกี่ยวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี ซึ่งขณะนั้นดารงตาแหน่งอุปนายก
สภามหาวิทยาลัย ทาหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย ขาดคุณสมบัติของการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสภา
มหาวิท ยาลัย ทาให้ก ารเลือ กนายกสภามหาวิท ยาลั ย ไม่ช อบด้ว ยกฎหมาย ลัก ษณะเดีย วกับ คดีที่แ ล้ว
ซึ่งศาลได้มีคาวินิจ ฉัย ในลักษณะเดีย วกัน คือ การเข้าร่วมประชุมของผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนิท ชุนดี ถึงจะมี
เหตุบกพร่องเรื่องคุณสมบัติ ก็ไม่กระทบถึงการลงมติของผู้ถูกฟ้องคดี
สรุปได้ว่าศาลพิพากษายกฟ้องเช่นเดียวกัน
มติที่ประชุม

สภามหาวิทยาลัยมีมติรับทราบ และไม่ขออุทธรณ์

๒.๓ คาพิพากษาศาลปกครองเพชรบุรี คดีหมายเลขดาที่ บ.๒๔/๒๕๕๙ คดีหมายเลขแดงที่
บ.๓๕/๒๕๖๐ ระหว่าง นายถาวร เส้งเอียดกับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงที่ ๑ กับพวกรวม
๓ คน (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
อาจารย์ ดร.วินั ย ชุ่มชื่น สืบ เนื่องว่า สภามหาวิท ยาลัย ได้รับ หมายแจ้ง ฟัง คาพิพ ากษาศาล
ปกครองเพชรบุรีของคดีนี้ เมื่อวัน ที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดจะอยู่ในเอกสารหน้าที่ ๗๗ –
๑๑๙ ขอให้ข้อมูลคดีนี้ก่อนว่า อาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด ฟ้องสภามหาวิทยาลัยเป็น ผู้ถูกฟ้องที่ ๑ ฟ้อ ง
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยเป็นผู้ถูกฟ้องที่ ๒ และฟ้องอธิการบดีเป็นผู้ ถูกฟ้องที่
๓ แต่ศาลไม่รับคาฟ้องเฉพาะ ๒ ส่วน คือส่วนคณะกรรมการอุทธรณ์ร้ องทุกข์ ศาลไม่รับ และส่ว นอธิการบดี

๗
ศาลก็ไม่รับ ฉะนั้น คดีนี้จึงเป็น การฟ้องสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ถูกฟ้องรายเดียวเท่านั้น คดีนี้เป็นเรื่องที่มี
รายละเอียดและมีความซับซ้อน จึงขอสรุปความเป็นมาและแจ้งคาพิพากษาของศาล (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม) ดังนี้
คดีนี้สืบเนื่องมาจากอาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด ได้มีหนังสือร้องทุกข์ยื่นต่อ ก.อ.ม. เมื่อวันที่ ๒๗
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อมา ก.อ.ม. ได้พิจารณาและมีคาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวเสร็จในการประชุม
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และได้เสนอให้สภามหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
พิจารณา สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามคาวินิจฉัยในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อ
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
อาจารย์ ดร. ถาวร เส้งเอียด ไม่พอใจในคาวินิจฉัยจึงนาคดีมาฟ้องโดยขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือ
มีคาสั่งเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่มีมติเห็นชอบยกคาร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี
คดีนี้ศาลมีประเด็นวินิจฉัยว่า มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่
๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่มีมติยกคาร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
แยกประเด็นแห่งคดีที่ศาลได้พิเคราะห์วินิจฉัย ดังนี้
ประเด็นแห่งคดีที่หนึ่ง การที่ผู้ฟ้องคดีได้ฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามเป็นคดีหมายเลขดาที่ ๗๒/๒๕๕๘
คดีหมายเลขแดงที่ ๗๙๒/๒๕๕๙ มีสภาพร้ายแรงที่ทาให้การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีไม่เป็นกลาง
ตามมาตรา ๑๓ ถึงมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ๒๕๓๙ หรือไม่
วิ นิ จ ฉั ย ว่ า การพิ จ ารณาเรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ ข องผู้ ถู ก ฟ้ อ งคดี ที่ ๑ เป็ น ไปตามอ านาจและหน้ า ที่
ที่กฎหมายกาหนดไว้ ส่วนการที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการใช้สิทธิทางศาลซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีก็ต้องชี้แจง
ต่อสู้คดีทางศาลกรณีดังกล่าวไม่ใช่เหตุอื่นใดที่มีสภาพร้ายแรงที่ทาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นคณะบุคคลไม่อาจ
พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ต่อไปได้ ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจรับฟังได้
ประเด็นแห่งคดีที่สอง กระบวนการในการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีได้ให้โอกาสให้
ผู้ฟ้องคดีชี้แจงอย่างเป็นธรรมหรือไม่
วินิ จ ฉัย ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ (ก.อ.ม.) ได้ใช้ดุล พินิจพิจารณาอนุญาตให้ ผู้ ฟ้องคดีแถลงการณ์
ด้วยวาจา ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้แถลงการณ์ด้วยวาจาพร้อมยื่นเอกสารประกอบการแถลงการณ์ด้วยวาจาโดยชี้แจง
กรณีการร้องทุกข์ตามประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีร้องทุกข์แล้ว จึงรับฟังว่าได้เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีแสดงหลักฐาน
เกี่ยวกับการร้องทุกข์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมอย่างเพียงพอในการพิจารณาวินิจฉัยแล้ว ข้อกล่าวอ้างของ
ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจรับฟังได้
ประเด็นแห่งคดีที่สาม คาวินิจฉัยร้องทุกข์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่งที่ยกคาร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี
ทั้งสามประเด็นนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ โดยมีประเด็นตามคาร้องทุกข์ดังนี้
ประเด็นที่ ๑ มติยกคาร้องทุกข์ในกรณี ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษาได้จัดทา
ข้อตกลงปฏิบัติราชการก่อนรอบการประเมินผิดไปจากรอบการประเมินตามหนังสือร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีชอบ
ด้วยกฎหมายหรือไม่

๘
วินิจฉัยว่า สาระสาคัญที่แสดงความคับข้องใจตามหนังสือร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีและเอกสาร
ที่แนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคาร้องทุกข์ เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้ร้องทุกข์โดยมีเหตุอันเนื่องมาจากมีความคับข้องใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษาที่ไม่จัดทาข้อตกลงปฏิบัติราชการก่อนรอบที่ ๑
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ไม่ใช่ รอบ ๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามที่
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ (ก.อ.ม.) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาและวินิจฉัยยกคาร้องทุกข์ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
มีคาวินิจฉัยยกคาร้องทุกข์ในข้อนี้ จึงเป็นการวินิจฉัยไม่ตรงตามเหตุแห่งการร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี คาวินิจฉัย
ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ยกคาร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีในประเด็นนี้ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ประเด็นที่ ๒ มติยกคาร้องทุกข์ในกรณี ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึก ษาไม่แต่งตั้ง
ผู้ฟ้องคดีเป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
วินิจฉัยว่า มติยกคาร้องทุกข์ที่ว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไม่ใช่อานาจของ
ประธานสาขาแต่เป็นอานาจของมหาวิทยาลัย จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว
ประเด็นที่ ๓ มติยกคาร้องทุกข์ในกรณี ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษาไม่มอบหมาย
งานในระดับปริญญาโทให้แก่ผู้ฟ้องคดี ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
วินิจฉัยว่า มติยกคาร้องทุกข์ที่ว่าการมอบหมายงานในระดับปริญญาโทเป็นอานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรไม่ใช่อานาจของประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษาจึ งชอบด้วย
กฎหมายแล้ว
สรุปคาพิพากษา พิพากษาเพิกถอนคาวินิจฉัยร้องทุกข์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุม ครั้งที่
๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เฉพาะในส่วนที่มีมติยกคาร้องทุกของผู้ฟ้องคดี กรณีประธาน
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาไม่จัดทาข้อตกลงปฏิบัติราชการก่อนรอบการประเมิน ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
มติที่ประชุม

สภามหาวิทยาลัยมีมติรับทราบ และไม่ขออุทธรณ์

วาระที่ ๓ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วง
๓.๑ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วงจากสภาวิชาการ
๓.๑.๑ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาประจาภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดี ชี้แจงรายละเอียดว่า ในภาคเรียนที่ ๒
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีนักศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จานวน ๑ คน ประกาศนียบัตรบัณฑิต จานวน ๒
คน และระดับปริญญาตรี จานวน ๑๘ คน ซึ่งคณะกรรมการประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบ
แล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้ปริญญาและประกาศนียบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ

๙
ปริญญาเอก จานวน ๑ คน ประกาศนียบัตรบัณฑิต จานวน ๒ คน และระดับปริญญาตรี จานวน ๑๘ คน ทั้ง นี้
ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๓.๒ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วงจากคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
๓.๒.๑ พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายฯ เพื่อให้สภามหาวิทยาลัย
ตีความปัญหาข้อกฎหมายของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ได้มีการใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คุณสมบัติ หลั กเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
อธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อดาเนินการสรรหาผู้สมควรดารง
ตาแหน่งอธิการบดี โดยการสรรหาผู้สมควรดารงตาแหน่งอธิการบดี ที่ผ่านมา พบปัญหาข้อกฎหมายในทาง
ปฏิบัติที่สมควรเสนอสภามหาวิทยาลัยตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงได้เสนอปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้ง
ที่ ๑๒/๑๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ โดยสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งดังกล่าวได้มีมติ
มอบให้คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคั บ และระเบียบของสภามหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็น
ต่อสภามหาวิทยาลั ย เพื่อให้ สภามหาวิทยาลั ยตีความปัญหาข้อกฎหมายของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
๑) การได้ม าของกรรมการสรรหาจากผู้ แทนคณาจารย์ ป ระจ า ตามข้ อ ๕ (๓) ซึ่ ง
ข้อบังคับกาหนดว่า คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย ... “(๓) ผู้แทนคณาจารย์ประจาจากคณะจานวนสอง
คน โดยให้แต่ละคณะเลือกตัวแทนคณะละ ๑ คนแล้วให้ตัวแทนดังกล่าวเลือกกันเอง ให้เหลือจานวน ๒ คน”...
พบปัญหาในทางปฏิบัติว่าผู้ที่ดารงตาแหน่งบริหารนั้นจะสามารถใช้สิทธิในการเลือกผู้แทนดังกล่าวได้หรือไม่
๒) การที่ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยได้รับคาสั่งให้ไปช่วยราชการยังหน่วยงาน
อื่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พบปัญหาในทางปฏิบั ติว่า ผู้นั้นจะสามารถมีสิทธิเป็นผู้แทนหรือมี
สิทธิเลือกผู้แทนได้หรือไม่ และผู้นั้นจะใช้สิทธิในสังกัดของคณะใด
๓) การที่ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อ พบปัญหา
ในทางปฏิบัติว่าผู้นั้นจะสามารถมีสิทธิเป็นผู้แทนหรือมีสิทธิเลือกผู้แทนได้หรือไม่
๔) คณะกรรมการสรรหา ตามข้อ ๕ ของข้อบังคับดังกล่าวบางท่านเป็นกรรมการสภา
มหาวิท ยาลัย จึง พบปัญ หาในทางปฏิบ ัต ิว ่า หากกรรมการสรรหาผู ้นั ้น ด ารงต าแหน่ง กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยด้วย กรณีเช่นนี้จะเป็นการที่ผู้นั้นได้ใช้สิทธิในการพิจารณาเลือกผู้สมควรดารงตาแหน่งอธิการบดี
สองครั้งหรือไม่ สามารถกระทาได้หรือไม่ เพียงใด

๑๐
๖) ปัญหาข้อกฎหมายอื่นๆ ที่คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบ
ของสภามหาวิทยาลัยเห็นสมควรพิจารณาวินิจฉัยตีความ
คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบของสภามหาวิทยาลัยจึงขอเสนอ
ความเห็น เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยตีความปัญหาข้อกฎหมายของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกชุด)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๑๐ แห่ งข้อบังคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง ว่าด้ว ย คุณสมบั ติ
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารสรรหาอธิ ก ารบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิ ท ยาลั ย มี ม ติ เ ห็ น ชอบความเห็ น ของ
คณะกรรมการกลั่ น กรองกฎหมายฯ วิ นิ จ ฉั ยตี ค วามปัญ หาข้ อกฎหมายเกี่ย วกับ การปฏิบั ติต ามข้ อ บัง คั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๗
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี้
๑) ประเด็นปัญหาที่ ๑ การได้มาของกรรมการสรรหาจากผู้แทนคณาจารย์ประจาตามข้อ
๕ (๓) ของข้อบังคับดังกล่าว ซึ่งในข้อบังคับฯกาหนดว่า คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย ... “(๓) ผู้แทน
คณาจารย์ประจาจากคณะจานวนสองคน โดยให้แต่ละคณะเลือกตัวแทนคณะละ ๑ คนแล้วให้ตัวแทนดังกล่าว
เลือกกันเองให้เหลือจานวน ๒ คน”... พบปัญหาในทางปฏิบัติว่าผู้ที่ดารงตาแหน่งบริหารนั้น จะสามารถใช้สิทธิ
ในการเลือกผู้แทนดังกล่าวได้หรือไม่
คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้ านจอมบึ ง ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ นั้น ไม่มีการกาหนดนิยามของคาว่า คณาจารย์ประจา ไว้ ดังนั้นจึงต้องพิจารณาตี ความ
ความหมายของคาว่าคณาจารย์ประจา ซึ่งพิจารณาแล้ว ที่ประชุมเห็นว่า “คณาจารย์ประจา หมายความว่า
(๑) ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งทางวิชาการ
(๒) พนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งทางวิชาการ
กรณีบุคคลตาม (๑ (๒) ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งประเภทผู้บริหารและยังปฏิบัติหน้าที่
ในตาแหน่งวิชาการด้วยให้ถือว่าเป็นคณาจารย์ประจาตามความหมายนี้”
ซึ่งเป็นไปตามข้อ ๖ แห่งประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดารง
ตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑
มิถุนายน ๒๕๕๘ ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยภาระงานทางวิชาการของ
ผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๕๙ และตามมาตรา
๒๖ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติระเบี ยบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ซึ่งได้บัญญัติว่า “การได้รับเงินประจาตาแหน่งผู้บริหารตามมาตรานี้ไม่ตัดสิทธิข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งดารงตาแหน่งวิชาการในการได้รับเงินประจาตาแหน่งประเภทวิชาการตามตาแหน่ง
วิชาการที่ตนครองอยู่”

๑๑
ดังนั้น ที่ประชุมมีความเห็นว่าผู้ที่ดารงตาแหน่งบริหารสามารถใช้สิทธิในการเลือกผู้แทน
และมีสิทธิได้รับเลือกเป็นผู้แทนตามข้อ ๕ (๓) ของข้อบังคับดังกล่าวได้
๒) ประเด็น ปัญ หาที่ ๒ การที่ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยได้รับคาสั่งให้ไ ป
ช่วยราชการยังหน่วยงานอื่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พบปัญหาในทางปฏิบัติว่าผู้นั้นจะสามารถ
มีสิทธิเป็นผู้แทนหรือมีสิทธิเลือกผู้แทนได้หรือไม่ และผู้นั้นจะใช้สิทธิในสังกัดของคณะใด
คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีการไปช่วยราชการ หรือไป
ปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่นของมหาวิทยาลัย มีแนวปฏิบัติการไปช่วยราชการของทางราชการ โดยถือหลักการ
ว่า หากข้าราชการที่ได้รั บคาสั่งให้ไปปฏิบั ติห น้าที่ในหน่ว ยงานอื่นจะต้องถือปฏิบัติตามระเบียบแบบแผน
ข้อกาหนด ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานที่ไปปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งมีหน้าที่และสิทธิตามที่หน่วยงานนั้นกาหนด
ดังนั้น ที่ประชุมมีความเห็นว่า ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยได้รับคาสั่งให้ไป
ช่วยราชการ หรือไปปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผู้นั้นจะสามารถมีสิทธิ
เป็นผู้แทนหรือมีสิทธิเลือกผู้แทนได้ในหน่วยงานที่ไปปฏิบัติหน้าที่
๓) ประเด็นปัญหาที่ ๓ การที่ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อ
พบปัญหาในทางปฏิบัติว่าผู้นั้นจะสามารถมีสิทธิเป็นผู้แทนหรือมีสิทธิเลือกผู้แทนได้หรือไม่
คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีการลาไปศึกษาต่อ หากผู้ที่
ลาศึกษาต่อได้ลาศึกษาต่อเต็มเวลา ผู้นั้นไม่มีสิทธิเป็นผู้แทนและผู้เลือกผู้แทน เนื่องจากไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่
อาจารย์ประจา แต่หากผู้นั้นศึกษาต่อนอกเวลาราชการหรือผู้นั้นลาศึกษาต่อโดยใช้เวลาราชการบางส่วน ผู้นั้น
มีสิทธิเป็นผู้แทน และมีสิทธิเลือกผู้แทน ตามข้อ ๕ (๓) ของข้อบังคับดังกล่าวได้
ดังนั้น ที่ประชุมมีความเห็นว่า ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยได้รับอนุญาตให้ลา
ศึกษาหากลาศึกษาต่อเต็มเวลาจะไม่มีสิทธิเป็นผู้แทนหรือมีสิทธิเลือกผู้แทนได้ เว้นแต่เป็นการลาศึกษาต่อโดย
ใช้เวลาราชการบางส่วนหรือเป็นการศึกษาต่อภาคนอกเวลาราชการ
๔) ประเด็นปัญหาที่ ๔ คณะกรรมการสรรหา ตามข้อ ๕ ของข้อบังคับดังกล่าว หากผู้นั้น
เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้วย จึงพบปัญหาในทางปฏิบัติว่ากรรมการสรรหาผู้นั้นได้ใช้สิทธิในการพิจารณา
เลือกผู้สมควรดารงตาแหน่งอธิการบดีสองครั้งหรือไม่ สามารถกระทาได้หรือไม่ เพียงใด
คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีที่กรรมการสรรหาอธิการบดี
เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้วย สามารถกระทาหน้าที่ในทั้งสองสถานะได้ ตามแนวคาพิพากษาของศาล
ปกครองเพชรบุรีที่ได้เคยพิพากษาในประเด็นดังกล่าวไว้แล้ว
๕) ประเด็นปัญหาที่ ๕ ปัญหาข้อกฎหมายอื่นๆ ที่สมควรเสนอความเห็นเพื่อให้สภามหาวิทยาลัย
พิจารณาวินิจฉัยตีความ
คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายฯพิจารณาแล้ว พบประเด็นปัญหาอื่นๆ ดังนี้
(๑) เรื่องการกาหนดคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี

๑๒
ตามข้อ ๔ (๒) ของข้อบังคับดังกล่าวที่กาหนดเรื่องคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่ง
อธิการบดี ว่าต้องมีคุณธรรมและจริ ยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคมนั้น จะพิจารณาอย่างไรว่าผู้นั้นเป็นผู้ มี
คุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม
คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายฯพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรมีการกาหนดแบบฟอร์ม
ให้มีการรับรองคุณสมบัติของผู้สมควรดารงตาแหน่งอธิการบดีด้วยเพื่อความชัดเจน
(๒) เรื่องการได้มาของประธานกรรมการสรรหาอธิการบดี
ตามข้อ ๕ (๑) ของข้อบังคับดังกล่าวฯ การได้มาของประธานกรรมการสรรหา
อธิการบดีต้องดาเนินการอย่างไร
คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายฯพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นอานาจของสภามหาวิทยาลัย
ในการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
(๓) เรื่องการได้มาของกรรมการสรรหาอธิการบดี จากผู้แทนคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย
ตามข้อ ๕ (๕) ของข้อบังคับฯ กาหนดให้มีผู้แทนจากคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี การได้มาซึ่งผู้แทนดังกล่าวต้องดาเนินการอย่างไร
คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายฯพิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิ ท ยาลั ย ต้ อ งประชุ ม หรื อ ด าเนิ น การโดยวิ ธี ก ารอย่ า งอื่ น ที่ ไ ด้ ใ ห้ สิ ท ธิ ค ณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การ
มหาวิทยาลัยเพื่อเสนอความเห็นเลือกผู้แทนเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี
(๔) เรื่องการดาเนินการก่อนการได้มาซึ่งกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดี
ตามข้ อ ๕ วรรคสามนั้ น ให้ ค ณะกรรมการสรรหาเลื อ กกรรมการคนหนึ่ ง
เป็นเลขานุการ ดังนั้นกรณีเช่นนี้ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีครั้งแรกจึงยังไม่มีเลขานุการ
การดาเนินการเพื่อจัดประชุมครั้งแรก ผู้ใดจะเป็นผู้ดาเนินการ
คณะกรรมการกลั่ น กรองกฎหมายฯพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า ให้ ง านเลขานุ ก ารสภา
มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้ดาเนินการก่อนมีกรรมการและเลขานุการตามข้อ ๕ วรรคสองข้อบังคับฯ
(๕) การดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ตามข้อ ๕ ของข้อบังคับดังกล่าวใน
แต่ละองค์ประกอบ ควรดาเนินการอย่างไร
คณะกรรมการกลั่ นกรองกฎหมายฯ พิจารณาแล้ ว เห็ นว่า การดาเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหา ในองค์ประกอบต่างๆ ตามข้อ ๕ ของข้อบังคับฯ สภามหาวิทยาลัยควรมีมติให้ส่วนต่างๆ
ไปดาเนินการให้ได้บุคคลตามองค์ประกอบต่างๆ โดยควรกาหนดวันที่ให้ไปดาเนินการให้แล้วเสร็จ ให้มีความ
ชัด เจน และมี ม ติที่ ป ระชุ มให้ ค วามเห็ น ชอบตามที่ ส่ ว นต่ า งๆไปด าเนิ น การมาเสนอที่ ฝ่ ายเลขานุก ารสภา

๑๓
มหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องมาประชุมพิจารณาแต่งตั้งอีกครั้ง ทั้งนี้ โดยให้มีมติให้ส่วนต่างๆแต่ละองค์ประกอบ
ดาเนินการให้ได้มาซึ่งผู้แทนภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ด้วย
(๖) การจัดทาประกาศให้มีการสรรหาอธิการบดี
การจัดทาประกาศให้มีการสรรหาอธิการบดี ซึ่งตามข้อ ๗ (๑) ของข้อบังคับ
กาหนดให้มีการจัดทาประกาศภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งนั้น เริ่มนับตั้งแต่วันใด
คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดทาประกาศให้มีการ
สรรหาอธิการบดี ตามข้อ ๗ (๑) ของข้อบังคับฯ กาหนดให้มีการจัดทาประกาศภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่นับ
วันที่มีการออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
(๗) การเสนอรายชื่อจากคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
การเสนอรายชื่อจากคณะกรรมการสรรหาอธิก ารบดี ตามข้อ ๗ วรรคสอง
ที่กาหนดให้คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณากลั่นกรองผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ซึ่งผ่านการสัมภาษณ์ จานวน
สามรายชื่อต่อสภามหาวิทยาลัย หากมีกรณีที่มีผู้ที่มีคุณสมบัติน้อยกว่าสามรายชื่อ จะต้องดาเนินการอย่างไร
คณะกรรมการกลั่ น กรองกฎหมายฯพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า หากมี ก รณี ที่ มี ผู้ ที่ มี
คุณสมบัติน้อยกว่าสามรายชื่อ ให้คณะกรรมการสรรหาอาจเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนน้อยกว่าสาม
รายชื่อต่อสภามหาวิทยาลัย
โดยให้ ม หาวิ ท ยาลั ย แก้ไ ขข้ อบั ง คับ การสรรหาอธิ การบดีห ลั งจากที่ก ารดาเนิ นการสรรหา
อธิการบดีในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้มีความชัดเจนและเหมาะสม
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากอธิการบดี
๔.๑.๑ พิจารณากาหนดขอบเขตโควตาในการรับนักศึกษารอบโควตาตามหลักเกณฑ์ของ
การรับนักศึกษาระบบกลาง (TCAS) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดี ชี้แจงรายละเอียดว่า การคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง ปีการศึกษา ๒๕๖๑ TCAS : Thai university Central
Admission System ทั้งหมด ๕ รอบ และในรอบที่ ๒ เป็นการรับนักศึกษาแบบโควตา ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
รอบที่ ๒ การรับแบบโควตา ที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อปฏิบัติ
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้สมัครที่อยู่ในเขตพื้นที่หรือภาคโควตาโรงเรียนในเครือข่าย
โครงการความสามารถพิเศษต่าง ๆ (Tatent) โควตา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ไม่ใช่การรับทั้งประเทศ)
การรับสมัคร : มหาวิทยาลัยเปิดรับเอง
เกณฑ์การคัดเลือก : มหาวิทยาลัยกาหนดเอง

๑๔
เพื่ อ การให้ ป ฏิ บั ติ ก ารคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์และเหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัย ได้มีกาหนดการเหมือนกันทั่วประเทศ ดังนี้
๑) มหาวิทยาลั ยประกาศเกณฑ์การสอบ การรับสมัคร (เดือนธันวาคม พ.ศ.
๒๕๖๐ – เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
๒) ส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ภายใน
วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
๓) ผู้สมัครยืนยันสิทธิ (Clearing House ๓ – ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)
๔) ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ส่งรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิให้มหาวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อเข้าเรียนวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
จึงนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณากาหนดขอบเขตของคาว่า โควตาในการ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) และ (๑๗) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติกาหนดขอบเขตโควตาในการรับนักศึกษารอบโควตา
ตามหลักเกณฑ์ของการรับนักศึกษาระบบกลาง (TCAS) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ดังนี้
๑) จังหวัดในพื้นที่บริการที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด คือ ภาคกลาง
๒) โรงเรียนในเครือข่ายที่ทาข้อตกลง (MOU) ร่วมกับมหาวิทยาลัย
๓) โรงเรียนในโครงการความสามารถพิเศษต่าง ๆ
๔) โรงเรียนใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
และมอบมหาวิทยาลัยไปดาเนินการ
๔.๑.๒ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี (อธิการบดี)
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ
แต่งตั้ง นายชัยฤทธิ์ ศิลาเดช ให้ดารงตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตั้งแต่ วันที่ ๒๕
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น การดารงตาแหน่งอธิการบดีจะครบวาระในวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ ตาม
มาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่ บ้ านจอมบึ ง ว่ า ด้ ว ย คุณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ์ และวิธี ก ารสรรหาอธิก ารบดี พ.ศ.๒๕๔๗ ข้ อ ๕ ให้ ส ภา
มหาวิ ท ยาลั ย แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหาขึ้ น คณะหนึ่ ง เรี ย กว่ า “คณะกรรมการสรรหาอธิ ก ารบดี ”
ประกอบด้วย
๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นประธาน
๒) ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคัดเลือกกันเองจานวนสองคน
๓) ผู้แทนคณาจารย์ประจาจากคณะจานวนสองคน โดยให้แต่ละคณะเลือกตัวแทนคณะ
ละหนึ่งคน และให้ตัวแทนดังกล่าวเลือกกันเองให้เหลือสองคน
๔) นายกสมาคมศิษย์เก่าหนึ่งคน

๑๕
๕) ผู้แทนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยหนึ่งคน
โดยที่การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีให้ดาเนินการภายในระยะเวลาหนึ่ง
ร้อยยี่สิบวัน ก่อนที่อธิการบดีจะครบวาระ หรือหลังจากที่อธิการบดีพ้นจากตาแหน่งภายในสามสิบวันแล้วแต่กรณี
จึงนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้ อ ๕ แห่ ง ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง ว่ า ด้ ว ย คุ ณ สมบั ติ
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดี ดังนี้
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานคณะกรรมการ
๒) ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์
ผู้แทนจากกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๓) ดร.กาพล วันทา
ผู้แทนจากกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๔) นายโกมล ตันติวรนุกูล
นายกสมาคมศิษย์เก่า
กรรมการ
ส่ ว นกรรมการจากผู้ แทนคณาจารย์ ประจ าจากคณะ และผู้ แ ทนคณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การ
มหาวิทยาลั ย ให้ส ภามหาวิทยาลั ยประสานการดาเนินการกับหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องให้ ได้มาซึ่งผู้แทนตาม
ข้อบังคับ เพื่อดาเนินการแต่งตั้งต่อไป
วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.๑ รายงานทางการเงินของกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
(๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐) และผลการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริ พงษ์ รองอธิการบดี รายงานว่า กองทุนพนักงาน
มหาวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นรายจ่าย
ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ ของพนักงานมหาวิทยาลัย รวมถึงการจ่ายเป็นทุน
พัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และจ่ายเพื่อธารงรักษาพนักงานที่มี
คุณภาพและศักยภาพให้มีความมั่นคงในการปฏิบัติหน้าที่ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ของพนักงาน
มหาวิทยาลัย การนี้ มหาวิทยาลัยดาเนินการตาม ข้อ ๒๖ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ว่าด้วย การบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่กาหนด “ให้คณะกรรมการเสนอมหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง ผู้ตรวจสอบบัญชี มีหน้ าที่ตรวจสอบรายงานทางการเงินประจาปีกองทุน และให้ ผู้ตรวจสอบบัญชี

๑๖
ที่ได้รับแต่งตั้งตรวจสอบรายงานทางการเงินประจาปีของกองทุนภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานทาง
การเงินประจาปี และให้รายงานผลการตรวจสอบต่อประธานกรรมการเพื่อพิจารณา
ให้คณะกรรมการเสนอรายงานทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชี พร้อม
รายงานผลการตรวจสอบให้สภามหาวิทยาลัยทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบ
จากผู้ตรวจสอบบัญชี”
มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง จั ด ท ารายงานทางการเงิ น ของกองทุ น พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) เพื่อแสดงผลการดาเนินงานและ
แสดงฐานะทางการเงินของกองทุนฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยพิจารณา
รับรองรายงานทางการเงินฯ และให้ผู้ตรวจสอบบัญชีได้ตรวจสอบ ซึ่งนักตรวจสอบภายในในฐานะผู้ตรวจสอบ
บัญชี ได้ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบรายงานฯ ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว โดยให้ความเห็นว่าคุณภาพ
ของระบบการควบคุมภายใน ในภาพรวมของกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับ “ดีมาก” เนื่องจาก
ไม่มีข้อตรวจพบในระดับที่สาคัญมาก และมีข้อตรวจพบในระดับที่สาคัญ ไม่เกิน ๒ รายการ ซึ่งเป็นข้อตรวจสอบ
พบไม่ซ้ากับ การตรวจสอบครั้ งก่อน และข้อตรวจสอบพบจากการตรวจสอบครั้งก่อนได้รับการแก้ ไขแล้ ว
ทุกรายการ
มหาวิทยาลั ยจึ งเสนอสภามหาวิทยาลั ยพิจารณารับทราบรายงานทางการเงินของกองทุน
พนักงานมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) พร้อม
รับทราบรายงานผลการตรวจสอบบัญชีจากผู้ตรวจสอบบัญชี (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ตรงกับวันจันทร์ที่ ๒๖
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เลิกประชุม เวลา ๑๘.๓๐ น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค์
นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข

ผู้บันทึกและตรวจรายงาน
ผู้พิมพ์
ผู้พิมพ์
ผู้บันทึกและตรวจทานรายงาน

