๑

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น ๓ อาคารอานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รายนามผู้เข้าประชุม
๑. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
๔. ดร.คมศร วงษ์รักษา
๕. นายประพันธ์ มนทการติวงศ์
๖. นายเสฎฐนันท์ อังกูรภาสวิชญ์
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชศักดิ์ สุวรรณนัจศิริ
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวลิต สมพงษ์เจริญ
๑๒. อาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช จินดาสกุลยนต์
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ กองตูม
๑๕. นางสาวสลิตา ศิลปบดินทร์
๑๖. นางสาวภัทราวดี จินาอ่อน
๑๗. นางสาวธนารีย์ นุ่มกลิ่น
๑๘. นายประทีป เช้าชื่น
๑๙. นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
๒๐. นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
๒๑. นางสาวทิพย์สุดา แก้วรัก

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
อธิการบดี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย
ประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ
กรรมการจากผู้บริหาร
กรรมการจากผู้บริหาร
กรรมการจากผู้บริหาร
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
รองอธิการบดี
วิศวกร ชานาญการ
นิติกร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่โสตทัศน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายนามผู้เข้าประชุมระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM Meetings
๑. ดร.กาพล วันทา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. นายพีระ พนาสุภน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รายนามผูล้ าประชุม
๑. ดร.กฤษณา เชยพันธุ์
๒. ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์
๓. อาจารย์ ดร.เกรียงวุธ นีละคุปต์
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า

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

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการจากผู้บริหาร
กรรมการ
กรรมการจากคณาจารย์ประจา กรรมการ

๒
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
๑. อาจารย์ ดร.จิรากร เฉลิมดิษฐ
๒. อาจารย์ ดร.ยุพยงค์ วิงวร
๓. อาจารย์ ดร.สมชาติ เกตุพันธ์
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล อ่าดี
๕. อาจารย์ ดร.เนาวรัตน์ วิทยาคม
๖. นางกมลวรรณ แก้วไชยชาติ
๗. นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์

รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
นิติกร

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน
๑) การตรวจสอบประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนายกสภา
สถาบันอุดมศึกษา กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดี เพิ่มเติม
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ร พี พ รรณ กองตู ม เลขานุ ก าร แจ้ ง แทนนายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ว่ า
ด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีหนังสือด่วนที่สุ ด ที่ อว ๐๒๐๑.๒/ว ๗๑๓๕
ลงวั น ที่ ๒๙ มี น าคม ๒๕๖๕ ถึ ง นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง แจ้ ง ว่ า ส านั ก เลขาธิ ก าร
คณะรัฐมนตรี ขอให้สานักงานปลัดกระทรวงการอุ ดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมดาเนินการตรวจสอบ
ประวัติบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา กรรมการ
สภาสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดี เพิ่มเติม นั้น ทางกระทรวงจึงขอให้สภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ดาเนินการตรวจสอบประวัติบุคคลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณา
เสนอเรื่องขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
ประธาน เสนอว่า เพื่อการดาเนินการเสนอขอโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนายกสภา
สถาบันอุดมศึกษา กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดี มีความถูกต้องตามแนวปฏิบัติของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นั้น มหาวิทยาลัยควรจัดทาหนังสือสอบถามแนวปฏิบัติ
และการให้ ข้อมูลพร้ อมเอกสารหลั กฐานประกอบดังกล่ าวไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เพื่อความชัดเจน ทั้งนี้หากการตอบกลับจากกระทรวงฯ ยังไม่ชัดเจนมหาวิทยาลัยควรสร้างแนวปฏิบัติ
การดาเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ให้มีความรอบคอบ ครบถ้วน และถูกต้อง อาจจะเพิ่มความรัดกุมให้
มากขึ้น เช่น ให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อแนบหลักฐานการตรวจสอบประวัติด้วยลายพิมพ์นิ้วมือ จากสานักงานตารวจ
แห่งชาติ เป็นต้น และให้อธิการบดีลงนามรับรองการให้ข้อมูล
ที่ประชุมรับทราบ
๒) ประธาน แจ้งว่า ได้ประสานกับบริษัทเอกชนและบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) (SCG)
เรื่องของการให้การสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรียบร้อยแล้ว และได้ส่งไฟล์ฐานข้อมูลโรงงาน
อุตสาหกรรมในจังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียงมาให้มหาวิทยาลัย เพื่อให้มหาวิทยาลัยนาไปเชื่อมโยงพันธกิจ
หรือการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย เช่น ความร่วมมือในการจัด การศึกษา ผลิตบัณฑิต ให้ตรงตามความต้องการ
และได้งานทาในสถานประกอบการ

๓
การนี้ ฝากผู้ บ ริ ห ารสื่ อ สารและให้ ข้ อ มู ล กั บ อาจารย์ ข องมหาวิ ทยาลั ย หากท่ า นใดต้ อ งการให้
สนับสนุนเรื่องใดเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น สามารถประสานแจ้งผ่านเลขานุการมาได้
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๒ เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากอธิการบดี
๑) รายงานทางการเงินของกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๙
ข้อ ๒๖ กาหนดให้คณะกรรมการเสนอรายงานทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีพร้อมรายงาน
ผลการตรวจสอบให้สภามหาวิทยาลัยทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่รับรายงานผลการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบ
บัญชี บัดนี้รายงานทางการเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ได้ผ่านการตรวจสอบ
จากผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้ง และได้รายงานผลการตรวจสอบให้ประธานกองทุนฯ ทราบและพิจารณา
เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบผลการตรวจสอบว่า คุณภาพของระบบการควบคุมภายใน
ในภาพรวมด้านการเงิน การบัญชีของกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้
- อยู่ในระดับดีมาก
- ไม่มีข้อตรวจพบในระดับที่สาคัญมาก
- มีข้อตรวจพบในระดับที่สาคัญไม่เกิน ๒ รายการ
- เป็นข้อตรวจพบที่ไม่ซ้ากับการตรวจสอบครั้งก่อน
- ข้อเสนอแนะที่ปรากฏในรายงานการตรวจสอบครั้งก่อนได้รับการแก้ไขแล้วทุกรายการ
- ไม่มีข้อสังเกตซ้ากับการตรวจสอบครั้งก่อน
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย มีสินทรัพย์ทั้งสิ้น
๔๘,๓๐๒,๑๙๔.๐๑ บาท ปัจจุบัน มีพนักงานมหาวิทยาลัย จานวน ๒๘๓ คน จาแนก ดังนี้
- ประเภท สายวิชาการ
๑๖๘ คน
- ประเภท สายสนับสนุนวิชาการ ๑๑๕ คน
๒) การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา
สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีหนังสือที่ อว ๐๒๐๓.๒/๘๑๙๘
ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง แจ้งว่า คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ได้มีการพิจารณาทบทวนการจัดโรงเรียนสาธิตเป็น
ส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาแล้ว มีมติเห็นชอบตามความเห็นของที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
การแบ่งส่วนราชการของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ กรณีการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง เป็นการดาเนินการสอดคล้องตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
กาหนดไว้ คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงรั บทราบรายงานความคืบหน้า การดาเนินการโรงเรียนสาธิ ตแห่ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงให้มีสถานะเทียบเท่าคณะตามพระราชบัญญัติ การบริหารส่วนงานภายในของ
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
๓) เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้รับมอบหมายจากนายกสภามหาวิทยาลัยร่วม
ประชุมโครงการส่งเสริมการนาองค์ความรู้เกี่ยวกับบ้านเมืองสุจริตไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องสัมมนา B๑-๒ อาคารรัฐสภา ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยมี นายชวน หลีกภัย
ประธานรัฐสภา เป็นประธานเปิดโครงการ สาระสาคัญของการประชุม คือ การเชิญชวนให้สถาบันการศึกษาทุกระดับ
ได้ น าแนวทางในการน าองค์ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ บ้ า นเมื อ งสุ จ ริ ต ตามคู่ มื อ ที่ รั ฐ สภาฯ ได้ พั ฒ นาขึ้ น ไปบู ร ณาการ
สอดแทรกในการจั ด การเรี ย นการสอน การจั ด กิ จ กรรมให้ กั บ นั ก เรี ย น นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา ตามบริ บ ท และ

๔
ความเหมาะสมของสถานศึกษาแต่ละแห่งสาหรับ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ดาเนินการมาก่อนหน้านี้แล้ว
โดยได้สอดแทรกไว้ในรายวิชากลุ่มการศึกษาทั่วไป และกลุ่มวิชาชีพครู
๔) เมื่อวัน ศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ล งนาม
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ฉางลู่ มณฑลชานชิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านโปรแกรม ZOOM
ผู้ร่วมลงนาม ได้แก่ อธิการบดี และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ฉางลู่ มณฑลชานชิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
และอธิการบดีและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ประเด็นความร่วมมือมี ดังนี้
(๑) การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยฉางลู่
จะส่งนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และจัดส่ง
อาจารย์มาเรียนต่อระดับปริญญาเอกสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
(๒) การแลกเปลี่ยนนักศึกษา คณาจารย์ นวัตกรรม และการศึกษาดูงาน
(๓) การจัดกิจกรรมทางวิชาการ และเทคโนโลยีร่วมกัน
๕) เมือวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย มีการลงนามความร่วมมือระหว่างสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ จานวน ๓๘ มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จานวน ๙ มหาวิทยาลัย
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา ฯ และปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ฯ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
๓๘ มหาวิทยาลัย และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามความร่วมมือดังกล่าว
ประเด็นความร่วมมือ คือ การขับเคลื่อนการพัฒนา ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ
โดยผ่านวิทยสถาน ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ แห่งประเทศไทย หรือ ธัชชา (Thailand
Academy of Social Sciences, Humanities and Arts : TASSHA) ผ่าน ๕ องค์ประกอบ คือ สุวรรณภูมิศึกษา
โลกคดีศึกษา ช่างศิลป์ท้องถิ่น พิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติ และเศรษฐกิจพอเพียง
๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ แจ้งแทนอธิการบดีว่า วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๑๐.๓๐ น ณ เทศบาลเมืองจอมพล จังหวัดราชบุรี นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ นายกสภาสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึ งเป็ นประธานพิธีเปิดโครงการโรงเรีย นสร้างเสริมสุ ขภาวะผู้สู งอายุในชุมชนด้วยศาสตร์
พระราชาและภูมิปั ญญาไทย รุ่นที่ ๓ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด ๑๙ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์
ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นายเสฎฐนันท์ อังกูรภาสวิชญ์ ประธานคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร อาจารย์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และภาคีเครือข่ายร่วมในพิธี
ดังกล่าว นายชาญชัย ใช่รุ่งเรือง นายกเทศมนตรีเมืองจอมพลกล่าวต้อนรับ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาราญ
สุขแสวง คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยกล่าวรายงานวัต ถุประสงค์ของการจัดโครงการ
การส่งเสริมและดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการประกอบอาชีพและรายได้ของผู้สูงอายุ เพื่อสร้างหลักสูตรการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ มีผู้สูงอายุที่ร่วม
โครงการครั้ งนี้ จ านวน ๕๐ คน โครงการจัดระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ ๒๕๖๕ รูปแบบ
การอบรมเป็นการฝึกปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้มีการลงความร่วมมือ (MOU) การดาเนินงานโรงเรียน
สร้า งเสริมสุขภาวะผู้สูง อายุในชุม ชนด้ว ยศาสตร์พ ระราชาและภูมิปัญ ญาไทยของภาคีเครือ ข่ายในเขตพื้นที่
เทศบาลเมืองจอมพล จังหวัดราชบุรี ประกอบด้วย เทศบาลเมืองจอมพล มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย สถานีตารวจภูธรจอมบึง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง
และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอจอมบึง

๕
ประธาน เสนอว่า การดาเนินการโครงการนี้ควรเพิ่มเรื่องการสร้างอาชีพเสริมที่เหมาะสมสาหรับ
ผู้สูงอายุเป็นการสร้างรายได้ หากสามารถให้ผู้สูงอายุนากลับไปทาที่บ้านได้ยิ่งดี เป็นการช่วยลดภาระของลูกหลาน
ของผู้สูงอายุอีกทางหนึ่งด้วย และควรมีการประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการหลังเสร็จสิ้น
โครงการแล้ว
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๓ เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกรรมการ
-ไม่ม-ี
๑.๔ เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีการแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการเพิ่มอีก ๑ ท่าน คือ นางสาว
ภัทรวดี จินาอ่อน นิติกรปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ และรายละเอียดด้านข้อกฎหมาย
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งประสานการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ทั้งนี้ฝ่ายวินัยและนิติการได้ตรวจสอบรายละเอียดในคาสั่งและเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย
ลงนามในคาสั่งแต่งตัง้ เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕
เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ประธานขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕
เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีการแก้ไข ดังนี้
๑) หน้า ๒๗ ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๓ กรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ ข้อ ๔)
ข้อความ “ทางสาขาวิชาควรวางแผนและควบคุมศักยภาพอาจารย์ผู้สอนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด” แก้ไขเป็น
“ให้สาขาวิชาและมหาวิทยาลัยดาเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์สัดส่วนของจานวนอาจารย์ต่อนักศึกษาให้รอบคอบ
เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ใช้ศักยภาพอาจารย์ร่วมกันทั้งหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก จะได้ไม่มีปัญหาในอนาคต”
๒) หน้า ๒๕ ระเบียบวาระที่ ๓.๔ ท้ายระเบียบวาระเพิ่มข้อความ “ที่ประชุมรับทราบ”
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ รายงานคาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขดาที่ บ.๑๖๖/๒๕๕๗ คดีหมายเลขแดงที่
บ.๔๖๒/๒๕๖๑ ของศาลปกครองกลางและเป็ น คดี ห มายเลขด าที่ อบ.๗๐/๒๕๖๒ คดี ห มายเลขแดง
ที่ อบ. ๘๐/๒๕๖๕ ของศาลปกครองสูงสุด และพิจารณาเกี่ยวกับการดาเนินการเสนอรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน ๑๑ คน เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์ นิติกร ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง ได้มอบอานาจให้อธิการบดีเป็นผู้รับมอบอานาจในคดี เพื่อดาเนินการในศาลปกครอง ในคดีหมายเลขดา
ที่ บ.๑๖๖/๒๕๕๗ คดีหมายเลขแดงที่ บ.๔๖๒/๒๕๖๑ ของศาลปกครองกลาง และเป็นคดีหมายเลขดาที่ อบ.๗๐/๒๕๖๒
คดีหมายเลขแดงที่ อบ. ๘๐/๒๕๖๕ ของศาลปกครองสูงสุด คดีระหว่างนายสนม ผิวงาม ผู้ฟ้องคดี โดยนายถาวร เส้งเอียด

๖
ผู้รับมอบอานาจ กับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ ๑ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ที่ ๒ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ ๓ เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ ๔
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ๕ ผู้ถูกฟ้องคดี เรื่องคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคาสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงในฐานะผู้รับมอบอานาจจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอรายงาน
ต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ว่าศาลปกครองสูงสุดได้อ่านคาพิพากษา เมื่อวันที่
๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ศาลปกครองกลาง โดยมีรายละเอียดปรากฏตามคาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
คดีหมายเลขดาที่ อบ.๗๐/๒๕๖๒ คดีหมายเลขแดงที่ อบ. ๘๐/๒๕๖๕ ฉบับลงวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ ๒๕๖๕ ทั้งนี้ มีตุลาการ
เสียงข้างน้อยมีความเห็นแย้งไว้ท้ายสานวน
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงขอสรุปความเป็นมาของคดีดังกล่าว ดังต่อไปนี้
ตามที่นายสนม ผิวงาม ได้ฟ้องคดีต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ ๑ กับพวกรวม ๕ คน
โดยผู้ฟ้องคดีได้ฟ้องขอให้เพิกถอนมติสภามหาวิทาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
และให้นารายชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดของผู้ฟ้องคดี ขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้งนี้ ศาลปกครองกลางไม่รับฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงที่ ๕ ตามคาสั่งศาล ลงวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ศาลปกครองกลาง (ศาลชั้นต้น) มีคาพิพากษาโดยสรุปได้ว่า
พิพากษาให้เพิกถอนมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗
เฉพาะส่วนวินิ จฉัยว่า การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลั ยผู้ ทรงคุณวุฒิ ตามมติในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยให้มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่มีมติดังกล่าว คาขอ
อื่นนอกจากนี้ให้ยก และให้คาสั่งทุเลาการบังคับตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่
๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ยังมีผลต่อไปจนกว่าคดีถึงที่สุดหรือศาลมีคาสั่งเป็นอย่างอื่น
คดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อุทธรณ์คดีต่อศาลปกครองสูงสุด
ต่อมา วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ศาลปกครองสูงสุดได้อ่านพิพากษาโดยสรุปได้ดังนี้
มหาวิทยาลั ยราชภัฏต้ องมี พันธกิจเกี่ ยวข้ องกั บท้ องถิ่น ตามหลั กการในการมีส่ วนร่วมของบุ คคล
ในท้องถิ่นเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารมหาวิทยาลัย ดังนั้น การพิจารณาบทนิยามเขตพื้นที่บริการการศึกษาย่อมต้อง
พิจารณาตามพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยจะใช้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อให้บรรจุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
แห่งนั้น ๆ ขึ้น และย่อมต้องมีขอบเขตที่สามารถยึดโยงกับท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยได้ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟัง
ได้ว่า การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นการดาเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ในข้อบังคับ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง ว่าด้ว ย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้จากัดเขตพื้นที่บริการการศึกษาไว้ แต่ยึดถือเขตพื้นที่ประเทศไทยเป็นเขตพื้นที่บริการ
การศึกษานั้ น รวมทั้งในส่ ว นที่เกี่ย วกับ การก าหนดความรู้ ความเชี่ ยวชาญด้า นอื่น ๆ ตามที่ผู้ ถูกฟ้อ งคดีที่ ๑
เห็นสมควรก็มิได้มีการกาหนดแนวทางการดาเนินการไว้ กรณีจึงย่อมไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
เมื่ อ ข้ อ เท็ จ จริ ง รั บ ฟั ง ได้ ว่ า หลั ง จากผู้ ถู ก ฟ้ อ งคดี ที่ ๑ ได้ มี ม ติ ใ นการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๒กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ คัดเลือกผู้สมควรดารงตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจานวน
๑๑ คน จากจานวน ๒๒ คน ตามที่คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้ดาเนินการ
คัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๔๗ แล้ว มีผู้โต้แย้งว่าการคัดเลือกผู้สมควรดารง
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ตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง ๑๑ คน เป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ ๑ ไม่เคยออกระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศใดที่กาหนดว่าผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านอื่น ๆ ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ ๑ เห็นสมควร และเขตพื้นที่บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๕) แห่ง
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ หมายถึง ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านใด หรือหมายถึงเขตพื้นที่
ใดบ้าง เป็นเหตุ ให้ ผู ้ถูก ฟ้อ งคดีที่ ๑ ไม่อ าจเสนอรายชื่อ ผู้ส มควรดารงตาแหน่ง กรรมการสภามหาวิท ยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิชุดของผู้ฟ้องคดี เพื่อให้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ได้ กรณีจึงเห็นได้ว่า ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภั ฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๔๗ มีปัญหาในการตีความและการบังคับใช้ที่ไม่สอดคล้ องกับ
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งตามข้อ ๑๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๔๗
กาหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้อานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ นอกจากนี้
ผู้ ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยั งเป็ น ผู้ มีอานาจและหน้ าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่ว ไปของมหาวิทยาลั ย และเป็นผู้ มีอานาจ
พิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและถอดถอนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รวมทั้ ง เป็ น ผู้ มี อ านาจในการออกข้ อ บั ง คั บ ก าหนดคุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารได้ ม าซึ่ ง กร รมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๖ วรรคสี่ ประกอบกับมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงย่อมมีอานาจออกข้อบังคับดังกล่าวข้างต้นให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้
ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พงศ. ๒๕๕๗
พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ ว่ า ๑. การสรรหากรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ ผ่ า นมา (ที่ มี ชื่ อ ผู้ ฟ้ อ งคดี
รวมอยู่ ด้ว ย) ไม่ช อบด้ว ยกฎหมาย เนื่ องจากข้อบั ง คับ มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ หมู่บ้ านจอมบึ งว่า ด้ว ยคุณ สมบั ติ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๔๗ ไม่สอดคล้องกับมาตรา ๑๖
วรรคหนึ่ง (๕) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้แก้ข้อบังคับดังกล่าวให้สอดคล้องกับ
พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยเฉพาะมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ ง (๕) ในเรื่ อ งความรู้
ความเชี่ยวชาญด้านอื่น ๆ ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นสมควร และเรื่องเขตพื้นที่บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ หมู่บ้า นจอมบึง แล้ว ดาเนิน การสรรหากรรมการสภามหาวิท ยาลัย ผู้ท รงคุณ วุฒิต าม ข้อ บัง คับ ใหม่
๒. ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับและนาเสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
พิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป จึงเป็นการดาเนินการที่ชอบด้วยกฎหมาย
เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏต่อไปว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยคุณสมบัติหลักเกณฑ์ และ
วิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งข้อบังคับดังกล่าวมิได้กาหนดรับรองผลการ
ดาเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดของผู้ฟ้องคดีไว้ย่อมทาให้ผลการดาเนินการดังกล่าว
สิ้นผลไปด้วย
การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เฉพาะส่วนที่วินิจฉัยว่า การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามมติในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยให้มีผ ล
ย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่มีมติดังกล่าว คาขออื่นนอกจากนี้ให้ยกและให้คาสั่งทุเลาการบังคับตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ยังคงมีผลต่อไปจนกว่าคดีถึงที่สุดหรือศาล
มีคาสั่งเป็นอย่างอื่น นั้นศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย
พิพากษากลับคาพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น เป็นยกฟ้อง
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อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงในฐานะผู้รับมอบอานาจจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอรายงาน
ต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อทราบคาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
ทั้งนี้ เมื่อศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคาพิพากษาศาลปกครองชั้นต้ น เป็นยกฟ้องจึงขอเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเกี่ยวกับดาเนินการเพื่อเสนอรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน ๑๑ คน
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ซึ่งสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้มีการบันทึกในรายงานการประชุมในระเบียบวาระที่ ๓ ของการประชุม
สภามหาวิทยาลัยครั้งดังกล่าว ในเรื่องเกี่ยวกับคดีนี้ว่า “ …หากศาลปกครองสูงสุดพิพากษา กลับคาพิพากษาของศาล
ชั้นต้นพิพากษายกฟ้องคดี โดยพิจารณาว่าการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดผู้ฟ้องคดี นั้น
ไม่อาจกาหนดให้ ใช้เขตประเทศในการกาหนดเป็นเขตพื้นที่การบริการศึกษาของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลั ย
พิ จ ารณาเห็ น ว่ า กรณี ดั ง กล่ า วสภามหาวิ ท ยาลั ย ควรเสนอโปรดเกล้ า ฯ แต่ ง ตั้ ง กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
ผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ ที่เคยเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามหนั งสื อของมหาวิ ทยาลั ยที่ ศธ ๐๕๕๖/๒๓๖๔ ลงวั นที่ ๓๐ กั นยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยสภา
มหาวิทยาลัยมีมติเลื อกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ ทรงคุณวุฒิ ทั้ง ๑๑ ด้าน ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลั ย
ผู้ ทรงคุณวุฒิ ชุดใหม่นี้ ส านั กงานคณะกรรมการการอุดศึกษาได้ส่งคืนเรื่องเสนอขอโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องจากเห็นว่าคาสั่งศาลปกครองให้ทุเลาการบังคับตามมติของสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยให้ชะลอการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิไว้ก่อน ซึ่งมีผลทาให้ไม่สามารถดาเนินการนารายชื่อเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งได้
จึงส่งเรื่องคืนจนกว่าศาลจะมีคาพิพากษาหรือคาสั่งเป็นอย่างอื่นและกระบวนการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ ทรงคุณวุฒิ ได้ข้อยุ ติแล้ ว ตามหนั งสื อของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๑๕๐๙ (๕).๗/๓๘
ลงวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งต่อมาวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ศาลปกครองสูงสุดได้มีคาสั่งศาลปกครอง
สูงสุดยกเลิกคาสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวของศาลปกครองสูงสุด ที่ คบ.๑๖๔/๒๕๕๘ ตามคาสั่งศาลปกครองสูงสุด”
รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
อธิการบดีไ ด้ แจ้ ง คาพิ พ ากษาศาลปกครองสู งสุ ด ต่ อ คณะกรรมการกลั่ น กรองกฎหมายฯ ทราบ
โดยคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายฯ ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ประชุม
พิจารณาแล้วความเห็นว่า เมื่อศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคาพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น เป็นยกฟ้อง ดังนั้น
จึงเป็นกรณีที่มติของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น
ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่าในเวลาต่อมาปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๗ สภามหาวิทยาลัยได้มีการสรรหา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๗ และได้รายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน ๑๑ คน เรียบร้อยแล้ว แต่เหตุที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน ๑๑ คน นั้น
ยังไม่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เนื่องจากมีกรณีฟ้องเป็นคดีนี้ต่อศาลปกครอง ซึ่งบัดนี้คดีถึงที่สุ ดแล้ว
ที่ประชุมเสนอว่า ก่อนการดาเนินการเสนอรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน ๑๑ คน ที่มีการ
สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ควรมี
กระบวนการเพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง ๑๑ คน ได้ยืนยันเพื่อเข้ารับการดาเนินการเสนอ
รายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องจากรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดนี้ ได้มี
การเสนอรายชื่อไว้เป็นเวลาหลายปีแล้ว

๙
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ กองตูม เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ให้ข้อมูลว่า จากกรณีดังกล่าว
ประกอบกับแนวปฏิบัติดาเนินการตรวจสอบประวัติบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ของกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จึงจัดทา ร่าง เอกสารแจ้งกรรมการ
สภามหาวิทยาลั ยผู้ ทรงคุณวุฒิ ทั้ง ๑๑ คน เพื่อตรวจสอบและให้ กรรมการสภามหาวิทยาลั ยยืนยันการเข้ ารั บ
การดาเนินการเสนอรายชื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
ประธาน เสนอว่า ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีหนังสือด่วน
ที่สุด ที่ อว ๐๒๐๑.๒/ว ๗๑๓๕ เรื่องการดาเนินการตรวจสอบประวัติบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอขอโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดี
เพิ่มเติม นั้น เพื่อการดาเนินการที่ถูกต้องในการเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยจึงควรจัดทาหนังสือสอบถามกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องแนวปฏิบัติ
ดาเนินการตรวจสอบประวัติบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยเร็ว
ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบ โดยมอบให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ด าเนิ น การจั ด ท าหนั ง สื อ สอบถามส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องแนวปฏิบัติดาเนินการตรวจสอบประวัติบุคคล
ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การเสนอขอโปรดเกล้ า ฯ แต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง นายกสภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา กรรมการ สภา
สถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดี เพื่อความชัดเจนในการดาเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป
๓.๒ ติดตามการดาเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ กองตูม เลขานุการ ชี้แจงรายละเอียด ดังนี้
ลาดับ
มติที่ประชุม
๑ สภามหาวิ ท ยาลั ย มอบให้ ค ณะอนุ ก รรมการด้ า น
กฎหมายพิจารณาเรื่องการวินิจฉัยข้อกฎหมายกรณี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้รับมอบอานาจจาก
ผู้ฟ้องคดี ฟ้องสภามหาวิทยาลัย มีผลประโยชน์ทับ
ซ้ อ นท าให้ ก ารพิ จ ารณาไม่ เ ป็ น กลางหรื อ ไม่ ก่ อ น
เสนอสภามหาวิทยาลัย
๒ สภามหาวิ ท ยาลั ย มี ม ติ ม อบให้ อ นุ ก รรมการด้ า น
กฎหมายวิ นิ จ ฉั ย เรื่ อ งการขยายเวลาการส าเร็ จ
การศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
๓ นายกสภามหาวิทยาลัย ให้ อธิการบดี ประสานแจ้ง
คณบดี ผู้ อ านวยการ หั ว หน้ า หน่ ว ยงาน ให้ ไ ป
วิ เ คราะห์ บ ริ บ ทหน่ ว ยงานตนเอง แล้ ว มาน าเสนอ
ความต้ อ งการ ปั ญ หา อุ ป สรรค แผนการพั ฒ นา
ปรับปรุง และเป้าหมายตัวชี้วัดที่อยากให้เกิดขึ้นของ
หน่วยงาน

ผลการดาเนินการ
คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ฯ ได้พิจารณา
เสร็จเรียบร้อยแล้ว นาเสนอในการประชุมสภา
มหาวิทยาลั ยครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ระเบียบวาระที่
๓.๓
คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ฯ ได้พิจารณา
เสร็จเรียบร้ อยแล้ ว นาเสนอในการประชุ มสภา
มหาวิทยาลัยครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ระเบียบวาระที่ ๓.๔
มหาวิทยาลัยโดยท่านอธิการบดีได้แจ้งให้คณบดี
และผู้ อานวยการส านัก / สถาบัน ไปดาเนินการ
วิ เ คราะห์ บ ริ บ ทหน่ ว ยงานของตนเองแล้ ว ใน
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่
๑๕/๒๕๖๕ วั นที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ และจะ
ดาเนินการสรุปเพื่อนาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

๑๐
ประธาน ขอให้คณบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงดาเนินการวิเคราะห์ตนเองเพื่อหาจุดเปลี่ยน
ในเชิงบวก ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไปขอประชุมหารือเรื่องดังกล่าวกับคณบดี เบื้องต้นจานวน ๓ คณะ
ก่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อจะได้นาข้อเสนอและความต้องการมาบูรณาการทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อช่วยกัน
พัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป
นายพีระ พนาสุภณ เสนอว่า การติดตามการดาเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ควรติดตามให้ครบถ้วนทุกระเบียบวาระและเพิ่มเติมรายละเอียดการติดตาม เช่น มติสภามหาวิทยาลัยจากการประชุม
ครั้งที่เท่าไร ระเบียบวาระใด และวันที่ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
ที่ประชุมรับทราบ โดยให้ดาเนินการจัดทาการติดตามและรายงานการดาเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ครบถ้วนทุกระเบียบวาระและเพิ่มเติมรายละเอียดการติดตาม คือ มติสภามหาวิทยาลัยจากการประชุมครั้งที่เท่าไร
ระเบียบวาระใด และวันที่ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓.๓ รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบของสภา
มหาวิทยาลัย กรณีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้รับมอบอานาจจากผู้ฟ้องคดีฟ้องสภามหาวิทยาลัย
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ อ รรถพล อุ ส ายพั น ธ์ ชี้ แ จงรายละเอี ย ดว่ า ตามที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ระเบียบวาระที่ ๓.๒ เกี่ยวกับกรณีกรรมการ
สภามหาวิ ท ยาลั ย เป็ น ผู้ รั บ มอบอ านาจจากผู้ ฟ้ อ งคดี ฟ้ อ งสภามหาวิ ท ยาลั ย มี ผ ลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นท าให้
การพิจารณาไม่เป็นกลางหรือไม่ สภามหาวิทยาลัยมอบให้คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบ
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงไปพิจารณาและรายงานผลการพิจารณาต่อสภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ได้มีการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายฯ ได้พิจารณา
เรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการพิจารณาต่อสภามหาวิทยาลัย ตามเอกสารบันทึกข้อความของ
คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายฯ ที่ คกก.๒๕๖๕/๒ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม)
คณะกรรมการกลั่นกรองกกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสภามหาวิทยาลัย พิจารณาข้อกฎหมาย
และเอกกสารที่เกี่ยวข้องแล้วมีมติว่า กรณีที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้รับมอบอานาจจากผู้ฟ้องคดีฟ้อง
สภามหาวิทยาลัยมีผลประโยชน์ทับซ้อนทาให้การพิจารณาไม่เป็นกลางหรือไม่ เมื่อพิจารณาความในมาตรา ๕
หมวด ๑๓ และ มาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ ได้มีการกาหนด
ความหมายคาว่าการพิจารณาทางปกครอง มีการกาหนดในเรื่องที่เจ้าหน้าที่ใดบ้างจะทาการพิจารณาทางปกครอง
ไม่ได้และมีการกาหนด ในเรื่องเจ้าหน้าที่หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอานาจพิจารณาทางปกครอง ซึ่งมี
สภาพร้ายแรงอันอาจทาให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง เจ้าหน้าที่หรือกรรมการผู้นั้นจะทาการพิจารณา
ทางปกครองในเรื่องนั้นไม่ได้
ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าหากเป็นเรื่องทั่วไปที่มิใช่การพิจารณาทางปกครอง
เจ้ าหน้ าที่ห รื อกรรมการผู้ นั้ น สามารถร่ ว มพิจารณาได้ แต่ห ากเป็นการพิจารณาทางปกครองเจ้าหน้ า ที่ ห รื อ
กรรมการ ผู้ นั้ น จะทาการพิจ ารณาทางปกครองไม่ได้เพราะถือว่าผู้นั้นมีส่ วนได้เสียในเรื่องดังกล่าว จึงต้อง
พิจารณาข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีไปว่าการพิจารณาเรื่องใดเป็นการพิจารณาทางปกครอง ตามคานิยามของคาว่า
“การพิจารณาทางปกครอง” ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๑๑
สาหรับประเด็นของอาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด นั้นเป็นกรณีที่อาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด เป็น
กรรมการสภามหาวิทยาลัย และเป็นผู้รับมอบอานาจจากนายสนม ผิวงาม ให้ฟ้องคดีต่อสภามหาวิทยาลัยในศาล
ปกครอง ซึ่งคดีปกครองนี้ ศาลปกครองสูงสุดอ่านคาพิพากษาแล้วเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ กรณีดังกล่าวจึง
อยู่นอกเหนือคาว่า “การพิจารณาทางปกครอง” จึงไม่ถือว่าขัดต่อมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
ที่ประชุมรับทราบ
๓.๔ รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสภา
มหาวิทยาลัย กรณีระยะเวลาการศึกษาของปริญญาโท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ ชี้แจงรายละเอียดว่าตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ระเบียบวาระที่ ๓.๓ สภามหาวิทยาลัยมอบให้คณะกรรมการ
กลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบของสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาและรายงานผลการพิจารณาเกี่ยวกับกรณี
ระยะเวลาการศึกษาของปริญญาโทตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่องหลักเกณฑ์และวิ ธีการขอคืนสภาพ
นั กศึ กษาระดั บบั ณฑิ ต พ.ศ. ๒๕๕๗ และประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ เรื่ องเกณฑ์ มาตรฐานหลั กสู ตรระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ นั้น คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสภามหาวิทยาลัยในการ
ประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยได้พิจารณาในเรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงาน
ผลการพิจารณาต่อสภามหาวิทยาลัย ตามเอกสารบันทึกข้อความของคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายฯ ที่ คกก.
๒๕๖๕/๑ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสภามหาวิทยาลัย กรณี ระยะเวลา
การศึกษาของปริ ญญาโท คณะกรรมการกลั่ นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสภามหาวิ ทยาลั ย
พิจารณาข้อกฎหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้ว มีมติว่า
ความในข้ อ ๓๐ (๒.๒) ที่ ก าหนดคุ ณ สมบั ติ นั ก ศึ ก ษาจะส าเร็ จ การศึ ก ษาได้ ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ
โดยในระดับปริญญาโท ไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา และข้อ ๓๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ ที่กาหนดให้นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน ๕ ปี
ให้คืนสภาพได้ตามระเบียบและเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกาหนดนั้น เป็นการออกข้อบังคับที่มิได้ขัดกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลั กสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ โดยที่ทั้งข้อบังคับ ของ
มหาวิทยาลัยและประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว มีการกาหนดระยะเวลาในการศึกษาในระดับปริญญาโท
กาหนดว่าใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา เช่นเดียวกัน มีการกาหนดระยะเวลาศึกษาสอดคล้องกัน
การที่มหาวิทยาลัยได้มีการออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการขอคืนสภาพนักศึกษาระดับบัณฑิต พ.ศ.๒๕๕๗ กาหนดว่าให้นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ไม่เกิน ๕ ปี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจาสาขาวิชาให้กลับเข้าศึกษาได้
ก็สามารถออกประกาศดังกล่าวได้ โดยนักศึกษาที่สามารถขอคืนสภาพได้นั้นจะเป็นกรณีที่นักศึกษาได้พ้นสภาพ
นัก ศึก ษา ตามข้อ ๓๓ ของข้อ บัง คับ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ หมู่บ้า นจอมบึง ว่า ด้ว ย การจัด การศึก ษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ เมื่อพิจารณาถึงคาว่าคืนสภาพ หมายถึง การให้กลับมาเป็นดังสภาพดังเดิม ซึ่งการที่
นักศึกษาได้พ้นสภาพไปแล้วทั้ง ๑๒ กรณี มหาวิทยาลัยจะต้องไปพิจารณาตามข้อเท็จจริงว่าเป็นการพ้นสภาพนักศึกษา
ตามกรณีใดในข้อ ๓๓ ของข้อบังคับดังกล่าว โดยนักศึกษาที่พ้นสภาพแล้วขอคืนสภาพนั้นจะมีระยะเวลาศึกษา
ที่ใช้ในการศึกษาหลังจากขอคืน สภาพ โดยนับระยะเวลาต่อเนื่องจากระยะเวลาการศึกษาเดิม ของตนก่อ น
การคืนสภาพและสามารถนาผลการศึกษาเดิมมาใช้เป็นผลการเรียนได้

๑๒
อาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด ขอสงวนสิทธิ์แสดงความคิดเห็น ไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการกลั่นกรอง
กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสภามหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) และ (๑๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ.๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายเสนอ คือ การที่สภา
มหาวิทยาลัยออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
ในข้อ ๓๐ และข้อ ๓๔ และมหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
ขอคืนสภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งออกตามข้อ ๓๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ นั้น ไม่ขัดกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ แต่อย่างใด
๓.๕ นายพีระ พนาสุภณ สืบเนื่องหน้า ๓๑ ระเบียบวาระที่ ๖ ที่ต้องการให้อธิการบดีและผู้แทนที่ได้รับ
มอบหมายให้เข้าฟังมาแจ้งเพื่อทราบ เรื่องการแจ้งผลการประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงทาความเข้าใจกับผู้บริหาร
สถาบันอุดมศึกษาเกี่ยบกับประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ
ตามหลักธรรมภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาและแนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ
หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค นั้น จะมีการมาแจ้งเพื่อทราบหรือไม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ กองตูม ชี้แจงรายละเอียดว่า การประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติตาม
หลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา มีการบันทึกเทปย้อนหลัง โดยสรุป สาระสาคัญของการประชุมสัมมนาเพื่อ
ชี้แจงแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา และแนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม
หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาคแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ดังนี้
สาหรับแนวปฏิบัติฯ จะเน้นเรื่องการสรรหา นายกสภาสถาบัน การสรรหาผู้บริหาร เนื่องจากมีเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการสรรหาจานวนมาก แนวปฏิบัติฯ จะใช้คาว่า “ควร” โดยให้สภาสถาบันแต่ละแห่งพิจารณา
และคณะกรรมการแต่ละสถาบันควรที่จะดาเนินการให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล เชื่อว่า ถ้าแต่ละ
สถาบันปฏิบัตตามหลักธรรมาภิบาลก็จะช่วยลดข้อขัดแย้ง ลดปัญหาต่างๆ ลงได้ โดยการดาเนินการใด ๆ ก่อน
ประกาศแนวปฏิบัติฯ หรือก่อนวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ก็ให้ดาเนินการตามข้อบังคับเดิม แต่ทั้งนี้ข้อบังคับใด
ที่ไม่สอดคล้องกับประกาศแนวปฏิบัติฯ ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดาเนินการปรั บให้สอดคล้องภายในวันที่ ๒๐
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกชุด)
ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ อรรถพล อุส ายพันธ์ ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ สื บเนื่องจากการประชุม
สภามหาวิทยาลั ย ครั้ งที่ ๓/๒๕๖๕ วาระที่ ๖.๒ ขอรายงานโดยสรุป ดังตารางเปรียบเทียบแนวปฏิบั ติ ต าม
หลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้
ลาดับ
แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗
๑ แนวปฏิบัติออกตาม พ.ร.บ.การอุดมศึกษา
๑. ข้อบังคับฯ มหาวิทยาลัยออกตาม พ.ร.บ.
พ.ศ.๒๕๖๒ ตามความในมาตรา ๑๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗
ประกอบ มาตรา ๙(๕) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่
๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
๒ ข้อ ๙ จัดทาฐานข้อมูลของกรรมกการสภาฯ
๒. ไม่ได้ระบุ
และอธิการบดีรายงานต่อสานักปลัดกกระทรวงฯ
๓ ข้อ ๑๐ ควรกาหนดสัดส่วนจานวนกรรมการ
๓. มาตรา ๑๖ แห่ง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สภาฯ โดยให้มีบุคคลภายนอกไม่น้อยกว่า ๒ พ.ศ.๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
ใน ๓ ของจานวนกรรมการสภาฯ ทั้งหมด
(๑) นายกสภาฯ

๑๓
ลาดับ

แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล

๔

ข้อ ๑๑ สภาฯ แต่งตั้งคณะกรรมการสรร
หานายกสภาฯ และกรรมการสภาฯ ให้แล้ว
เสร็จ ก่อนครบวาระการดารงตาแหน่ง

๕

ข้อ ๑๒ สภาฯ แต่งตั้งคณะกรรมการสรร
หานายกสภาฯ และกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประกอบด้ ว ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกมี
จานวนมากกว่ากึ่งหนึ่ง
โดยอาจคั ด เลื อ กจากบั ญ ชี ร ายชื่ อ ที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ขึ้นบัญชีไว้
ทั้งนี้ ประธานกรรมการสรรหาควรเป็น
บุคคลภายนอก สาหรับบุคคลภายในที่เป็น
กรรมการสรรหาควรผ่านการคัดเลือกจาก
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และไม่ใช่ผู้ดารง
ตาแหน่งบริหาร

พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗
(๒) กรรมการโดยตาแหน่ง ได้แก่ อธิการบดี
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการและประธาน
กรรมากรสภามหาวิทยาลัย
(๓) ตัวแทนจากผู้บริหาร ๔ คน
(๔) ตัวแทนจากคณาจารย์ประจา ๔ คน
(๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๑๑ คน ที่มาจากกผู้ที่มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ๑๑ ด้าน และเป็นบุคคลใน
เขตพื้นที่บริกการกการศึกษาไม่น้อยกกว่ากึ่งหนึ่ง
รวมทั้งหมด ๒๓ คน
มาตรา ๑๗ แห่ง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗
วรรค ๕ ให้มีการดาเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภาฯ หรือ
กรรมการสภาฯ (ตั ว แทนจากผู้ บ ริ ห าร, ตั ว แทนจาก
คณาจารย์ประจา,ผู้ทรงคุณวุฒิ ๑๑ คน) ภายใน ๙๐ วัน
นับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจากตาแหน่งตามวาระ และพ้นจาก
ตาแหน่งด้วยเหตุอื่น
ข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยการสรรหานายก
สภา ฯ พ.ศ.๒๕๕๘
สภาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภาฯ
ประกอบด้วย
(๑) กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ๑ คน ประธาน
(๒) กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ๔ คน กรรมการ
(๓) กรรมการสภาฯ จากผู้บริหาร ๒ คน กรรมการ
(๔) กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจา ๒ คน
กรรมการ
(๕) ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี เลขานุการ
การแต่งตั้งกรรมการสรรหาฯ ให้ดาเนินการใน
ระยะเวลา ๓๐ วัน หลังจากนายกสภาฯ ครบ
วาระ หรือพ้นจากตาแหน่งแล้วแต่กรณี
ข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ การสรรหา
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.๒๕๕๗
สภาแต่งตั้งกรรมการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหา
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย
(๑) อธิการบดี เป็นประธาน
(๒) ประธานสภาคณาจารย์ฯ กรรมการ
(๓) ประธาน คสม. กรรมการ
(๔) กรรมการสภาฯ จากผู้บริหาร ๑ คน กรรมการ
(๕) กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจา ๑ คน
กรรมการ
(๖) ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี เลขานุการ

๑๔
ลาดับ

แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล

๖

ข้อ ๑๓ นายกสภาฯ หรือกรรมการสภาฯ
ไม่ควรจากัดเกณฑ์อายุ แต่ควรผ่านการ
ฝึกอบรม เสริมทะทักษะและเพิ่มพูนความ
เชี่ยวชาญในการบริหารงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ควรจัดฝึกอบรม
ให้แก่ผู้ที่ดารงตาแหน่งดังกล่าวอยู่เดิมด้วย
ข้อ ๑๔ นายกสภาฯ และกรรมการสภาฯ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ควรดารงตาแหน่งคราวละไม่
เกิน ๔ ปี และไม่ควรดารงตาแหน่งรวมกัน
แล้วไม่เกินกว่า ๘ ปี
ข้อ ๑๕ กาหนดหลักเกณฑ์
(๑) ผู้ดารงตาแหน่งนายกสภาฯ จะดารง
ตาแหน่งนายกสภาฯ หรือกรรมการ
สภาฯ ในเวลาเดียวกันเกิน ๓ แห่ง
ไม่ได้
(๒) ผู้ดารงตาแหน่งกรรมการสภาฯ
จานวน ๔ แห่งแล้ว ไม่อาจได้รับการ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนายกสภาฯ
หรือกรรมการสภาฯ ในเวลาเดียวกัน
นั้นได้อีก

๗

๘

๙

๑๐

ข้อ ๑๗ สภาฯ ต้องจัดทาประมวล
จริยธรรมของนายกสภาฯ กรรมการสภาฯ
ผู้บริหารและบุคลากรในสถาบันการศึกษา
โดยมีกลไกในการส่งเสริมการตรวจสอบ
และบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพ
โดยมีคณะกรรมการประเมินซึ่ง
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็น
กรรมการร่วมด้วย ทาหน้าที่เป็นผู้
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของสภา
สถาบันอุดมศึกษา
ข้อ ๑๙ สภาฯ แต่งตั้งกรรมการสรรหา
อธิการบดีควรมีองค์ประกอบ ดังนี้

พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗
การแต่งตั้งกรรมการสรรหาฯ ให้ดาเนินการหลังจาก
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งภายใน
๓๐ วัน
๖. ไม่ได้ระบุไว้

มาตรา ๗ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗
นายกสภาฯ และกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระ
การดารงตาแหน่งฯ คราวละ ๓ ปี (ไม่ได้ระบุควรดารง
ตาแหน่งรวมกันแล้วไม่เกิน ๘ ปี)
๘. พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ไม่ได้ระบุไว้
มีคาสั่ง คสช. ที่ ๓๙/๒๕๕๙ ข้อ ๓ กาหนด
(๑) นายกสภาฯ จะดารงตาแหน่งนายกสภาฯใน
เวลาเดียวกันเกิน ๓ แห่งไม่ได้
(๒) นายกสภาฯ ดารงตาแหน่ง ๒ แห่งแล้วอาจได้รับ
การแต่งตั้งให้เป็นนายกสภาฯ หรือกรรมการสภา
ฯ อีกไม่เกิน ๑ แห่ง
(๓) นายกสภาฯ ดารงตาแหน่ง ๑ แห่งแล้ว อาจได้รับ
การแต่งตั้งเป็นนายกสภาฯ หรือ กรรมการสภาฯ
ไม่เกิน ๒ ตาแหน่ง
(๔) กรรมการสภาฯ ๔ แห่งแล้วไม่อาจได้รับการ
แต่งตั้งเป็นนายกสภาฯ หรือกรรมการสภาฯ ใน
เวลาเดียวกันได้อีก
๙. ไม่ได้ระบุไว้

ข้อ ๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยการสรรหาอธิการบดี
พ.ศ.๒๕๔๗ คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
ประกอบด้วย

๑๕
ลาดับ

แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
(๑) บุคคลภายนอกไม่ต่ากว่า ๒ ใน ๓
ของการสรรหาทั้งหมด ทั้งนี้ต้องมีกรรมการ
สภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของ
กรรมการสรรหาทั้งหมด
(๒) บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาต้องไม่
เกิน ๑ ใน ๓ ของกรรมการสรรหาทั้งหมด
โดยได้รับการคัดเลือกจากบุคลากรใน
สถาบันอุดมศึกษาและต้องไม่ใช่ผู้ดารง
ตาแหน่งบริหาร
อธิการบดีควรมีวาระการดารงตาแหน่ง
คราวละไม่เกิน ๔ ปี และไม่ควรดารง
ตาแหน่งรวมกันเกินกว่า ๘ ปี

๑๑

ข้ อ ๒๐ ก าหนดระยะเวลารั ก ษาการ
อธิการบดีได้ไม่เกิน ๑๘๐ วัน และสามารถ
ขยายได้หนึ่งครั้งไม่เกิน ๙๐ วัน
เมื่อครบตามวรรคหนึ่ง หากยังไม่สามารถ
สรรหาและแต่ งตั้ งอธิ การบดี คนใหม่ ไ ด้ ให้
เสนอเรื่องต่อ สภาฯ เพื่อพิจารณาผู้รักษาการ
คนใหม่ หรื อคนเดิ มได้ อี กไม่ เกิ นระยะเวลา
ที่สภาฯ กาหนดตามเหตุผลและความจาเป็น
ทั้งนี้ หากสรรหาเสร็จสิ้นแล้วควรให้ผู้ที่
ได้ รั บ การสรรหาให้ เ ป็ น ผู้ รั ก ษาการใน
ต าแหน่ ง อธิ ก ารบดี แ ละจะตั้ ง เป็ น การ
รักษาการในตาแหน่งเพื่อรอการโปรดเกล้าฯ
เท่านั้น
ในกรณีที่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการสรรหาและคุณสมบัติ ควร
พิจารณาเฉพาะเรื่องร้องเรียนที่ได้ยื่นเข้ามา
ก่อนที่การสรรหาจะเสร็จสิ้น

พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗
(๑) กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ๑ คน ประธาน
กรรมการ
(๒) ผู้แทนกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ๒ คน
กรรมการ
(๓) ผู้แทนกรรมการคณาจารย์ประจาจากคณะ ๒ คน
(โดยให้แต่ละคนเลือกตัวแทนคณะละ ๑ คน แล้ว
ให้ตัวแทนดังกล่าวเลือกกันเองให้เหลือ ๒ คน)
(๔) นายกสมาคมศิษย์เก่า ๑ คน กรรมการ
(๕) ผู้แทนคณะกรรมการ คสม. ๑ คน กรรมการ
ในกรรมการสรรหาฯ เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็น
เลขานุการ และให้สานักงานอธิการบดีเป็นกอง
เลขานุการ
ให้ดาเนินการภายในระยะเวลา ๑๘๐ วันก่อน
อธิการบดีจะครบวาระ หรือหลังจากอธิการบดีพ้นจาก
ตาแหน่งภายใน ๓๐ วัน แล้วแต่กรณี
ข้อ ๓๐ แห่ง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗
อธิการบดีมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ ๔ ปี แต่
จะดารงตาแหน่งเกิน ๒ วาระติดต่อกันมิได้
มาตรา ๓๓ แห่ง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗
วรรคสอง ในกรณีนี้ที่ไม่มีผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี
หรื อ มี แ ต่ ไ ม่ อ าจปฏิ บั ติ ร าชการได้ หรื อ ไม่ มี ผู้ ด ารง
ตาแหน่งอธิการบดีได้ สภาฯ แต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติคน
หนึ่งเป็นผู้ รักษาราชการแทนอธิก ารบดี แต่ตั้งไม่ เ กิ น
๑๘๐ วัน
มีคาสั่ง คสช. ที่ ๓๗/๒๕๖๐ ข้อ ๓ มิให้นาบทบัญญัติ
อยู่ในกฎหมายจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษามาใช้บัง คับ กับ
การรักษาราชการแทนในระหว่างการดาเนินการสรรหา
หรือดาเนินการเพื่อแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าว

๑๖
อธิการบดี ชี้แจงรายละเอียดว่า แนวปฏิบัติตามหลักธรรมภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาและแนวปฏิบัติตาม
หลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค เป็นแนวปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติ การอุดมศึกษา พ.ศ ๒๕๖๒ ส่วนการออกข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งเป็นไป
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งที่ประชุมอธิการบดีทั่วประเทศไม่เห็นด้วยกับ การแก้ไข
พระราชบัญญัติ หากมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งต้องการดาเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าว มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง
ต้องไปดาเนินการเอง
ประธาน เสนอว่ า มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึง อาจศึ ก ษาข้ อ มู ล และรายละเอี ย ดเกี่ยวกับ
แนวปฏิ บั ติ ต ามหลั ก ธรรมภิ บ าลในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาและแนวปฏิ บั ติ ต ามหลั ก ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
หลั กเสรี ภ าพทางวิช าการ หลั กความเป็ น อิส ระ และหลั กความเสมอภาค จากข้อมูล ที่มหาวิทยาลั ยนาเสนอ
หากมหาวิทยาลัยดาเนิ นการได้โดยไม่ขัดกับพระราชบัญญัติ ก็สามารถดาเนินการได้ และในการประชุมสภา
มหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ต่ อ ไปค่ อ ยหาบุ ค คลภายนอกที่ มี ค วามสามารถมาช่ ว ยให้ ก ารด าเนิ น การ ให้ ร วดเร็ ว และ
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ที่ประชุมรับทราบ โดยมอบให้มหาวิทยาลัยไปศึกษาข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตาม
หลักธรรมภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาและแนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ
หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค ในประเด็นที่ควรดาเนินการให้สอดคล้อง และนาเสนอสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณาเพื่อทักท้วง
๔.๑ เรื่องพิจารณาเพื่อทักท้วงจากสภาวิชาการ
๔.๑.๑ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาประจาภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชศักดิ์ สุวรรณนัจศิริ ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ชี้แจงรายละเอียดว่า ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีนักศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
จ านวน ๓ คน และระดับปริ ญญาตรี จ านวน ๘๕ คน ซึ่ งคณะกรรมการประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ได้ตรวจสอบแล้วว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร จานวน ๓ คน
และระดับปริญญาตรี จานวน ๘๕ คน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
๔.๑.๒ พิจารณา ร่าง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๕)
อาจารย์ ดร.จิ ร ากร เฉลิ มดิษฐ ชี้แจงรายละเอียดว่า สาขาวิช าเทคโนโลยีดิจิทัล มี เ ดี ย
ได้ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนความก้าวหน้าทางวิทยาการ
และเทคโนโลยีต่าง ๆ ในยุคปัจจุบัน ในการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวได้นาข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการสารวจจาก
สถานประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เพื่อนามาศึกษาแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนารายวิชาให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและผู้ประกอบการ และเพื่อผลิตบัณฑิต

๑๗
ที่มีความสามารถทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ ให้สามารถประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริงเชิงพื้นที่ในธุรกิจ
อุตสาหกรรมดิจิทัลมีเดี ย และสามารถต่อยอดความรู้ รวมถึงการให้บริการเชิงวิชาการกับสังคม ซึ่งหลักสูตร
ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ ดังนี้
๑) สาขาควรออกแบบให้ มีกิจกรรมเสริมในหลั กสู ตรหรือในรายวิช าที่ส ามารถสร้างโอกาส
ให้นักศึกษาได้เข้าสู่ตลาดที่มีการแข่งขัน การสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผ่านกิจกรรมการประกวด
นาเสนอผลงาน สร้างแพลตฟอร์มเชิงการตลาด ที่สร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจได้
๒) ให้ทบทวนรายรับ-รายจ่าย ของหลักสูตร โดยเสนอให้มีการกาหนด ตัวบ่งชี้ KPI เพิ่มเติมจาก
ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด ในเรื่องของจานวนนักศึกษาแต่ละชั้นปี เพื่อสร้างความท้าทาย
และความคุ้มค่าในการดาเนินงานของหลักสูตร
๓) หน้า ๕๐ อาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นบุคคลเดียวกัน
จะเพียงพอต่อการสอนหรือไม่ ควรเพิ่มเติมอาจารย์ ผู้สอน และจัดหาอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญจากหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน มาเป็นอาจารย์พิเศษในข้อ ๓.๒.๓
๔) หน้ า ๗๗ เรื่ อ งเกณฑ์ ก ารส าเร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร ข้ อ ๓.๗ ควรปรั บ ให้ มี ค วาม
สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องการศึกษาตลอดชีวิต
และทบทวน ข้อ ๓.๑๑ ว่าการสาเร็จการศึกษาจาเป็นต้องมีรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
๕) ควรมีการนาผลการประเมินคุณภาพนักศึกษา ไปใช้ในการวางแผนพัฒนานักศึกษา เพื่อให้
นักศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ
มติ ที่ ป ระชุ ม อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบและอนุมัติหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
ดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) และมอบสาขาวิชาร่วมกับฝ่ายบริหารพิจารณาเรื่องตัวบ่งชี้จานวน
นักศึกษาและรายรับรายจ่ายของหลักสูตร โดยให้นามาเสนอในระเบียบวาระสืบเนื่องในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งต่อไป และที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมระเบียบวาระนี้
๔.๑.๓ พิจารณาหลักสูตรที่จะดาเนินงานในโครงการระบบธนาคารหน่วยกิต (MCRU Credit Bank
System : MCRU CBS) หลักสูตรระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา ๒๕๖๕
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชศักดิ์ สุ วรรณนัจศิริ ผู้ อานวยการส านักส่ งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ชี้แจงรายละเอียดว่า ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่ บ้านจอมบึงจะเปิดดาเนินการรับสมัครบุคคล
เข้าศึกษาในระบบธนาคารหน่วยกิต (MCRU Credit Bank System : MCRU CBS) หลักสูตรระดับปริญญาตรี
ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ อาศัยอานาจตามข้อ ๕ ข้อ ๗ และ ข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง การจัดการศึกษาระบบธนาคารหน่วยกิต พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลั ย ในการประชุมครั้ งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อมหาวิทยาลั ยดาเนินการ
ให้เป็นไปตามความในข้อ ๗ ของประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวทาง
การดาเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่กาหนดให้สถาบันอุดมศึกษาที่ประสงค์จะเปิด
ดาเนินการหลักสูตรในระบบคลังหน่วยกิตโดยเฉพาะในระดับปริญญาตรีให้กระทาได้ ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากสภาสถาบั น อุ ดมศึ ก ษา และแจ้ ง คณะกรรมการอุ ด มศึ ก ษาพิ จ ารณารั บ ทราบการจั ด การเรี ย นการสอน
ระบบคลังหน่วยกิต ระดับอุดมศึกษาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข นั้น

๑๘
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพยงค์ วิงวร ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมว่าระบบธนาคารหน่วยกิต ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มี Timeline ดังนี้
๑) มีประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องแนวทางการดาเนินงาน
ระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒
๒) มหาวิทยาลั ย ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระบบธนาคารหน่วยกิต พ.ศ.๒๕๖๒
๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง
การเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบโอนประสบการณ์ในระบบธนาคารหน่วยกิต พ.ศ.๒๕๖๕
๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ออกประกาศ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนเรียน
ในการจัดการศึกษาระบบธนาคารหน่วยกิต พ.ศ.๒๕๖๕
๕) ได้ปรึกษากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้แนวทางการแจ้ง
คณะกรรมการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการจัดการเรียนการสอนในระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา
๖) การเปิดดาเนินการหลักสูตรในระบบคลังหน่วยกิต มีรายละเอียดดังนี้
(๑) ให้ศึกษาประกาศ เรื่อง แนวทางการดาเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒
และ พ.ศ.๒๕๖๓
(๒) สถาบันอุดมศึกษาที่ประสงค์จะเปิดดาเนินการหลักสูตรในระบบคลังหน่วยกิตให้กระทา
ได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา (มติสภาสถาบัน)
(๓) ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดทาตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของหลักสูตรตามประกาศ
เรื่อง แนวทางการดาเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๗
(๔) กรณีหลักสูตรเดิมที่สถาบันอุดมศึกษาใช้จัดการเรียนการสอนอยู่แล้วโดยปรับปรุงเพิ่ม
ระบบการเรี ย นการสอนที่ เ ปิ ด โอกาสให้ ผู้ เ รี ยนสามารถสะสมหน่ ว ยกิ ต ได้ นอกเหนื อ จากการเรีย นการสอน
ในระบบชั้นเรียนปกติขอให้แนบผลการประกันคุณภาพ ภายในปีล่าสุดของแต่ละหลักสูตรด้วย
(๕) ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดทาข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
๗) เมื่ อ วั น ที่ ๓๑ มี น าคม พ.ศ.๒๕๖๕ ได้ มี ก ฎกระทรวงมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ร ะดับ อุ ด มศึกษา
พ.ศ.๒๕๖๕ กาหนดให้ แจ้ งส านั กงานปลั ดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทราบ
การดาเนินงานภายใน ๖๐ วัน (๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕)
๘) โดยเป้าหมายสาคัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจะดาเนินการเปิดการจัดการเรียน
การสอนในระบบธนาคารหน่วยกิตในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕
จึงขอเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรที่จะเปิดดาเนินงานในระบบ
ธนาคารหน่วยกิตในปีการศึกษา ๒๕๖๕ จานวน ๑๗ หลักสูตร ดังนี้
๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการเคมี
๔) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
๕) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
๖) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
๗) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาสถาปัตยกรรม
๘) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย
๙) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการชุมชน
๑๐) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์

๑๙

๑๑) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
๑๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ
๑๓) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด
๑๔) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
๑๕) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
๑๖) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อ
๑๗) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชามวยไทยศึกษา
โดยหลั กสู ตรดังกล่ าวได้รับความเห็ นชอบจากสภาวิช าการในการประชุ มครั้ งที่ ๓/๒๕๖๕
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมแยกเล่ม)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอว่า มหาวิทยาลัยต้องมีการประชาสัมพันธ์โครงการระบบธนาคาร
หน่วยกิต (MCRU Credit Bank System : MCRU CBS) ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนและนักศึกษา
ปั จ จุ บั น ของมหาวิ ท ยาลั ย ให้ รั บ ทราบ และรายงานผลการสมั ค รของนั ก ศึ ก ษาให้ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ทราบ
ความเคลื่อนไหว
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 และ ข้อ ๗ แห่งประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง
แนวทางการดาเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบหลักสูตร
ที่ จะด าเนิ นงานในโครงการระบบธนาคารหน่ วยกิ ต (MCRU Credit Bank System : MCRU CBS) หลั กสู ตรระดั บ
ปริญญาตรี ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ จานวน ๑๗ หลักสูตร ดังนี้
๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการเคมี
๔) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
๕) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
๖) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
๗) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาสถาปัตยกรรม
๘) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย
๙) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการชุมชน
๑๐) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์
๑๑) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
๑๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ
๑๓) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด
๑๔) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
๑๕) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
๑๖) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อ
๑๗) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชามวยไทยศึกษา

๒๐

สภามหาวิทยาลั ย ได้มีม ติเห็ น ชอบในหลั ก การของ ๒ หลั กสู ตร คือ หลั กสู ตรเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย และหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อ แต่ทั้งนี้
คณะกรรมการการอุดมศึกษายังไม่ได้รับ ทราบการเปิดดาเนินการของทั้ง ๒ หลักสูตร หากเมื่อคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับทราบการเปิดดาเนินการหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ให้มหาวิทยาลัยดาเนินการตามโครงการระบบ
ธนาคารหน่ วยกิ ต (MCRU Credit Bank System : MCRU CBS) หลั กสู ตรระดั บปริ ญญาตรี ในปี การศึ กษา ๒๕๖๕
ได้และให้รายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ
๔.๒ เรื่องพิจารณาเพื่อทักท้วงจากคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
๔.๒.๑ พิ จ ารณา ร่ า ง ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง ว่ า ด้ ว ย การพิ จ ารณา
โครงการวิจัยในมนุษย์หรือสัตว์ พ.ศ. ....
อาจารย์ ดร.สมชาติ เกตุพันธ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่า
สมควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้ยกเลิกระเบียบดังกล่าว และให้มีการยกร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย
การพิจารณาโครงการวิจัยในมนุษย์หรือสัตว์ พ.ศ. .... โดยบัณฑิตวิทยาลัยได้เสนอร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การพิจารณาโครงการวิจัยในมนุษย์หรือสัตว์ พ.ศ. .... โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อ
วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการพิจารณา
โครงการวิจัยในมนุษย์หรือสัตว์ พ.ศ. .... ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ
การประชุม)
อาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด สอบถามว่า คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์หรือ
สัตว์ ไม่ควรสังกัดกับบัณฑิตวิทยาลัย ควรสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจหลัก
เกี่ยวกับการวิจัย
อาจารย์ ดร.สมชาติ เกตุพันธ์ ชี้แจงว่า เรื่องของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์หรือสัตว์เป็น
เรื่องของความเป็นกลาง คณะกรรมการ หรือองค์ประกอบต่าง ๆ ไม่ควรมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกั บงานด้านการวิจัย
โดยตรง ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยที่รับผิดชอบในการดาเนินการหรืออนุมัติงบประมาณโครงการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งอาจจะมีผลต่อการพิจารณา เหตุที่ต้องสังกัดที่บัณฑิตวิทยาลัย เนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัยเป็น
ศูนย์กลาง ต้องการความโปร่งใสมากที่สุด โดยเป็นคาแนะนาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อสังเกตและเสนอแนะ ดังนี้
๑) ควรตรวจสอบรูปแบบและพิสูจน์อักษรของการจัดทาระเบียบมหาวิทยาลัยให้มีความ
ถูกต้อง เช่น
(๑) ข้อความ “อาศัยอานาจตามมาตรา” แก้ไขเป็น “อาศัยอานาจตามความในมาตรา”
(๒) หน้า ๕๙ ข้อ ๑๓ (๓) ข้อความ “การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
ของกรรมการกรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน” แก้ไขเป็น “การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือ
เสียงข้างมากของกรรมการ กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน”
(๓) หน้า ๖๑ ข้อ ๒๑ ข้อความ “ในระหว่างที่ยังไม่มีประกาศหรือหรือคาสั่ง ” แก้ไข
เป็น “ในระหว่างที่ยังไม่มีประกาศหรือคาสั่ง”

๒๑

มติ ที่ ป ระชุ ม อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ๑๘ (๑๒) แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ เห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ว่าด้วย การพิจารณาโครงการวิจัยในมนุ ษย์หรือสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๕ และที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระนี้
๔.๒.๒ พิจารณา ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย ทุนการศึกษา
อัญมณีศรีจอมบึง พ.ศ .....
นางสาวกมลวรรณ แก้วไชยชาติ ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็น
ว่าสมควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยทุนการศึกษาอัญมณีศรีจอมบึง พ.ศ. ๒๕๕๘
ซึ่งเป็นทุนการศึกษาที่ให้ยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนแต่ละภาคการศึกษาตลอดหลักสูตรของมหาวิทยาลัย สาหรับ
นักเรียน หรือนักศึกษาที่เรียนดี หรือมีความสามารถพิเศษ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยกอง
พัฒนานักศึกษาได้เสนอร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึ ง ว่าด้วย ทุนการศึกษาอัญมณีศรีจอมบึง
พ.ศ. ....โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของ
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕
มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ขอเสนอร่ า งระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง ว่ า ด้ ว ย
ทุ น การศึ กษา อั ญมณี ศรี จอมบึ ง พ.ศ. .... ต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณา (รายละเอี ย ดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ ดังนี้
๑) หน้า ๗๓
(๑.๑) ข้อ ๖ (๑) ข้อความ “ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาจะต้องเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย” ควรเพิ่มข้อความเป็น “ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาจะต้องเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเท่า”
(๑.๒) ข้อ ๙ (๒) (๓) (๔) ข้อความ “ไม่ต่ากว่า และ ไม่น้อยกว่า” ควรจะใช้คาเดียวกัน
๒) การให้ ทุ น การศึ ก ษาของคณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย ควรปรั บ มาให้ เ ป็น
ทุนการศึกษาลักษณะเดียวกับทุนการศึกษาอัญมณี
มติ ที่ประชุม อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ ๑๘ (๑๒) แห่ งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่า
ด้วย ทุนการศึกษาอัญมณีศรีจอมบึง พ.ศ. ๒๕๖๕ และที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมระเบียบวาระนี้
๔.๒.๓ พิ จ ารณา ร่ า ง ประกาศมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง เรื่ อ ง ค่ า ธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๔) สาหรับนักศึกษาต่างประเทศ พ.ศ .....
อาจารย์ ดร.สมชาติ เกตุพันธ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่ มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่า
สมควรให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับ
ที่ ๔) สาหรับนักศึกษาต่างประเทศ เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมและการชาระค่าธรรมเนียมของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา สาหรับนักศึกษาต่างประเทศ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยบัณฑิต
วิทยาลัยได้เสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(ฉบับที่ ๔) สาหรับนักศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. .... โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง

๒๒
กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๖๕ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ขอเสนอ ร่ าง ประกาศมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ หมู่ บ้ านจอมบึ ง เรื่ อง
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๔) สาหรับนักศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. .... ต่อที่สภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๕ แห่งของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การกาหนดค่าธรรมเนียม
และการชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยมีมติ เห็นชอบประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๔) สาหรับนักศึกษา
ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๕ และที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมระเบียบวาระนี้
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณา
๕.๑ เรื่องพิจารณาจากอธิการบดี
๕.๑.๑ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชศักดิ์ สุวรรณนัจศิริ ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีคาสั่งที่ ๒๕/๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๓ แต่งตั้ งสภาวิชาการ นั้น สภาวิช าการชุดดังกล่ าวจะครบวาระการดารงตาแหน่งในวัน ที่ ๒๘
มิถุนายน พ.ศ ๒๕๖๕ ซึ่งความใน ข้อ ๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยสภาวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๔๘ กาหนด “กรรมการสภาวิชาการ มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีก
ได้ ” ซึ่งการแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิช าการชุด ใหม่ต ามข้ อ ๘ วรรคสาม แห่ งข้อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๘ กาหนดว่า “การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
ตามวรรคหนึ่ง ให้ดาเนินการภายในระยะเวลาเก้าสิบวันก่อนที่ก รรมการสภาวิชาการจะครบวาระ หรือหลังจาก
กรรมการสภาวิชาการพ้นจากตาแหน่งภายในสามสิบวัน แล้วแต่กรณี ” เพื่อให้การดาเนินงานของสภาวิชาการ
มีความต่อเนื่องจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาสภาวิชาการตามองค์ประกอบ ดังนี้
๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เป็นประธาน
๒) ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร ซึ่งคัดเลือกกันเองจานวนหนึ่งคน
๓) ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา ซึ่งคัดเลือกกันเองจานวนหนึ่งคน
๔) ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคัดเลือกกันเองจานวนสองคน
ให้ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี เป็นเลขานุการ
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๘
สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ ตามองค์ประกอบ ดังนี้
๑) ผศ.ดร.โสภณ พวงสุวรรณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธาน
๒) ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์
ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร กรรมการ
๓) ผศ.ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า
ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา กรรมการ
๔) ดร.คมศร วงษ์รักษา
ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๕) นายประพันธ์ มนทการติวงศ์ ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๖) นายพูนชัย คทาวัชรกุล
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
เลขานุการ

๒๓

๕.๑.๒ พิจารณาการจัดการศึกษาโครงการพิเศษ : นักศึกษาต่างชาติหลักสูตรทางด้านการจัดการ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล อ่าดี ชี้แจงรายละเอียดว่า ปัจจุบันแผนยุทธศาสตร์พัฒนา
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ หมู่บ้ านจอมบึ ง ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๘๒) มีความสอดคล้ อ งและเชื่ อ มโยง
ในการพัฒนาทางด้านการศึกษาที่ต้องการให้เกิดการผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อให้เกิดการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ การที่จะดาเนินการ
เรื่องดังกล่าวให้สาเร็จ ได้ ต้องมีองค์ป ระกอบหลายอย่าง ในการดาเนินงาน และหนึ่งในองค์ประกอบหลัก คือ
การพัฒนาหลักสูตรและการดาเนินการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นตามมาตรฐานสากลหรือการยกระดับคุณภาพ
ทางด้านการศึกษาเข้าสู่ระบบนานาชาติ ซึ่งสอดรับกับ สภาวการณ์ปัจจุบันที่ทางสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้มีการเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จานวน ๒ หลักสูตร คือ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต (วท.ม.) ซึ่งทั้งสองหลักสูตรเป็นหลักสูตร
ที่ตอบสนองความต้องการของนักศึกษาต่างชาติ ส่งผลทาให้ต้องมีการเตรียมความพร้อมในการทางานเรื่องต่าง ๆ
เพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็ น ในเรื่ องของการจั ด การเรียน การสอน การวิจัย การบริการทางวิช าการ ศิล ปะและ
วัฒนธรรม เอกสารในการดาเนินงาน การประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อสื่อสาร เป็นต้น เพื่อให้เกิดประโยชน์และ
ประสิทธิภาพในการดาเนินงานสูงสุด และเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับนักศึกษาต่างชาติทั้งในปัจจุบัน
และในอนาคตที่เกิดขึ้น โดยอาศัย อานาจตามความในข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ว่าด้วย การจัดการศึกษาโครงการพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๙ กาหนดให้ “การขออนุมัติจัดการศึกษาโครงการพิเ ศษ
ให้คณะที่ขออนุมัติจัดการศึกษาโครงการพิเศษจัดทารายละเอียดการดาเนินงาน การกาหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การจัดสรรเงินรายได้ ค่าใช้จ่ายในการบริหารและการจัดการศึกษาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย” มหาวิทยาลัยจึงเสนอ
การจัดการศึกษาโครงการพิเศษ : นักศึกษาต่างชาติหลักสูตรทางด้านการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงขอนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
แยกเล่ม)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อสังเกตและเสนอแนะ ดังนี้
๑) รายชื่อวิชาควรมีภาษาอังกฤษด้วย เนื่องจากเป็นนักศึกษาต่างชาติ
๒) ควรจัดทาการบริหารความเสี่ยงการดาเนินการจัดการศึกษาโครงการพิเศษ : นักศึกษา
ต่างชาติหลักสูตรทางด้านการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในเรื่องของนักศึกษาออกกลางคัน มหาวิทยาลัยควรมีแผน
รองรับ
๓) มหาวิ ทยาลั ย ควรมี การเตรี ยมจั ด ท าแผนรองรั บ การขยายกลุ่ มเป้ าหมายไปเป็ น
นานาชาติ
๔) ควรจัดทาวิจัยการจัดการศึกษาโครงการพิเศษ : นักศึกษาต่างชาติหลักสูตรทางด้านการ
จัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อให้ทราบข้อมูลต่าง ๆ เช่น ปัจจัยอะไรที่นักศึกษาตัดสินใจเข้ามาศึกษา เรื่องอะไร
ที่ต้องการให้ปรับปรุง ความต้องการของนักศึกษา ความประทับใจในการเรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา
โดยจัดทาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
๕) ขอให้มหาวิทยาลัยรายงานการดาเนินการจัดการศึกษาโครงการพิเศษ : นักศึกษา
ต่างชาติหลักสูตรทางด้านการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบเป็นระยะ

๒๔

มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การจัดการศึกษาโครงการพิเศษ
พ.ศ. ๒๕๔๙ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการจัดการศึกษาโครงการพิเศษ : นักศึกษาต่างชาติหลักสูตรทางด้าน
การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมระเบียบวาระนี้
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๓๐ น.
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