๑
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น ๓ อาคารอานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

รายนามผู้เข้าประชุม
๑. นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
๔. ดร.คมศร วงษ์รักษา
๕. นายเรืองชัย เนตรปฐมพร
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม
๗. อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง
๘. อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์
๑๐. อาจารย์ ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก
๑๑. อาจารย์ ดร.นาวิน คงรักษา
๑๒. อาจารย์สมชาติ เกตุพันธ์
๑๓. อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข
๑๔. นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์
๑๕. นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
๑๖. นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
๒. อาจารย์ ดร.นฤมล ชูเมือง
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจารณ์ สงกรานต์
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาราวรรณ ญาณะนันท์
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลัยพร ไชยสิทธิ์
๖. อาจารย์ ดร.นพดล ทุมเชื้อ

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
อธิการบดี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย
ประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ
กรรมการจากผู้บริหาร
กรรมการจากผู้บริหาร
กรรมการจากผู้บริหาร
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
รองอธิการบดี
นิติกร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

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

รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๒
๗. อาจารย์อาณัติ หน่อทองคา
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรียา โชติกลาง
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติรัตน์ เจริญสุข
๑๐. อาจารย์ณัฐวดี สว่างงาม
๑๑. อาจารย์ธีร์วรา สุตัณฑวิบูลย์
๑๒. อาจารย์อภิลักษณ์ ธรรมวิมุตติ
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรียา โชติกลาง
๑๔. อาจารย์ชลธิชา พันธ์สว่าง
๑๕. อาจารย์อภิเชษฐ์ ขาเลิศ
๑๖. อาจารย์วงศธร สมุทรเก่า
๑๗. นางสาวอัญชนา จิตต์งามขา
๑๘. นางสาวรพินท์นิภา สุขสวัสดิ์

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ
อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ
อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ
อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ
อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ
อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ
อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ
อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ
อาจารย์โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นิติกร

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากประธาน
ในช่วงเช้าของวันประชุมได้ไปเยี่ยมสานักศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย สานักได้นาเสนอ
การทากิจกรรมที่ผ่ านมา ซึ่งมีผ ลงานกิจ กรรมและประสบการณ์ ทางด้านศิล ปะและวัฒ นธรรมจานวนมาก
จากนั้ น ได้มีการแลกเปลี่ ย นความคิดเห็ น แบบไม่เป็ นทางการกับทางส านั ก ซึ่งน่าสนใจและเป็ นประเด็น ที่
ต้องการแจ้ง ดังนี้
๑) ส านั ก ควรมี บ ทบาทในการท า Blue Print หรื อ แบบพิ ม พ์ เ ขี ย วของการสื บ ทอด
ศิลปวัฒนธรรมที่เข้มแข็งของสังคมไทยในลักษณะ Community เป็นฐานให้เด่นชัดมากขึ้น เพราะจังหวัดราชบุรี
คิดว่ามีแหล่งที่มีศักยภาพจานวนมาก เช่น วัด ชุมชน หรือที่ได้ทาบ้างแล้ว เช่นตลาดอมยิ้ม โดยทาเป็น Blue Print
ให้ชัดเจนว่ามีที่ใดบ้างที่มีศักยภาพ สมมติว่ากาหนดปักหมุดได้ ๓๐ แห่ง ถ้าจะพัฒนาต้องมีองค์ประกอบที่สอง
คือ ชุมชนต้องมีศักยภาพ ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องเข้าไปช่วยสร้างหรือกระตุ้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
จากที่สมมติ ๓๐ แห่ง ถ้ากระตุ้นสาเร็จอาจได้ครึ่งหนึ่ง คือ ๑๕ แหล่ง ก็จะนาไปสู่ขั้นตอนหรือองค์ประกอบที่ ๓
คือเศรษฐกิจใหม่ที่สามารถสร้างรายได้ ซึ่งพิสูจน์มาแล้วทั่วโลกว่าการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมจะมีความเป็นไป
ได้ต้องมีองค์ประกอบนี้ จึงต้องหาให้เจอ กล่าวโดยสรุปการสืบทอดศิลปวัฒนธรรม ต้องกาหนดองค์ประกอบ
ที่ ๑ ก่อนคือแหล่งหรือพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งมีอยู่แล้ว จากนั้นสร้างองค์ประกอบที่ ๒
คือ ชุมชนที่มีศักยภาพในการดูแล บริหารจัดการ และจากนั้นพัฒนาหรือค้นหาองค์ประกอบที่ ๓ คือเศรษฐกิจ

๓
ใหม่ที่จะทาให้การอนุรักษ์ สืบทอดมีความยั่งยืน ลองวิเคราะห์เป็นเชิงยกตัวอย่างในจังหวัดราชบุรี อาจคิดถึง
วัดมหาธาตุ วัดคูบัว และวัดตลาดควาย วัดมหาธาตุมีองค์ประกอบ ๑ แต่องค์ประกอบ ๒ และ ๓ ไม่มีหรือ
ไม่เด่น ชัด ซึ่งเป็ น เรื่องที่น่ าเสี ย ดาย เพราะวัดมีประวั ติศาสตร์ที่เก่าแก่ กรณี วัดคูบัว มีองค์ประกอบทั้งสาม
โดยองค์ป ระกอบที่ ๑ เด่น ชัดที่ สุ ด ซึ่งถ้าสามารถทาให้ องค์ประกอบที่ ๒ และ ๓ มีความเข้มแข็ง เด่น ชัด
ก็จะประสบความสาเร็จยิ่งขึ้น กรณีวัดตลาดควาย เป็นชุมชนของชาวไทยทรงดาที่มีองค์ ประกอบที่ ๑ และ
ทางมหาวิทยาลั ย เข้าไปมีส่ วนร่ว มให้ เกิดองค์ป ระกอบ ๒ และ ๓ แล้ ว แต่ยังต้องการการพัฒ นาชุม ชนให้
เข้มแข็ง มีการบริห ารจัดการที่ดีเพื่อให้องค์ประกอบที่ ๓ คือการเป็นตลาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยววัฒ นธรรม
ท้องถิ่น มีความเด่น ชัด เข้มแข็ง ดังนั้ น จึ งมีข้อเสนอว่า มหาวิท ยาลั ยโดยคณาจารย์ค วรมาช่ว ยกันค้น หา
องค์ ป ระกอบที่ ๑ ซึ่ ง มี อ ยู่ แ ล้ ว จากนั้ น หา Know How สร้ า งองค์ ป ระกอบที่ ๒ ชุ ม ชนแนวร่ ว ม และ
องค์ประกอบที่ ๓ การทาเศรษฐกิจใหม่ คิดว่าถ้าเรามี Know How อยู่ในมหาวิทยาลัยของเรา ในพื้นที่ของเรา
ก็จะช่วยจังหวัดได้เป็นอย่างมาก
๒) อีกเรื่องที่เสนอคือกิจกรรมที่จะรักษาและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมการแสดงที่มีอยู่มาก ซึ่งส่วน
ใหญ่จะต้องได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาในรูปแบบของชมรมนักศึกษา ซึ่งเมื่อได้ถามว่าชมรมมีแนวโน้ม
ขยายตัวหรือหดตัว อาจารย์ของสานักก็ได้ตอบว่า ที่ผ่านมามีกาลัง มีการรักษาการแสดงไว้ได้เพราะมีนักศึกษา
ที่มีความสามารถที่ได้รับทุนอัญมณี แต่หากว่านักศึกษาเหล่านี้ลดลง เรื่องนี้ก็จะมีแนวโน้มอ่อนแอหรือหดตัวลง
จึงเสนอว่าที่จริงแล้วนักศึกษาที่สนใจทากิจกรรมด้านนี้ น่าจะสนใจและทาตั้งแต่ศึกษาในระดับมัธยม ถ้าสานัก
หรือมหาวิทยาลัยได้ไปสร้างความร่วมมือ จัดสัมมนาให้ ความรู้ พัฒ นาความเป็นผู้นา ดึงการมีส่วนร่วมของ
นักเรียนกลุ่มนี้ และสุดท้ายดึงนักศึกษาที่สนใจให้มาเรียนที่มหาวิทยาลัย ก็จะทาให้มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ
สานักมีนักศึกษาที่มีศักยภาพด้านศิลปวัฒนธรรมที่มี Characteristic ของผู้นาที่จะกระทาและนาพาเพื่อนๆ
ให้มาทากิจกรรมต่างๆ ได้ อยากให้อาจารย์เน้นบทบาทในลักษณะนี้ให้มากขึ้น นอกเหนือจากการทาจุดแข็ง
ที่มีอยู่แล้วคือการดึงนักศึกษาที่มีความสามารถมาพัฒนาการแสดง
จากนั้ น กรรมการสภามหาวิทยาลั ย ได้ มีก ารอภิ ป รายให้ ความเห็ น เกี่ยวกั บเรื่อ งการสื บทอด
ศิลปวัฒนธรรม สรุปได้ ดังนี้
(๑) ในการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ ถ้าเป็นตลาด คุณภาพของสินค้าก็มีความสาคัญต่อความสาเร็จด้วย
(๒) ถ้าเป็นตลาด ตลาดต้องมีสิ่งดึงดูด เช่น มีความอร่อย มีคุณภาพ โดยมีบรรจุภัณฑ์ที่โดดเด่น
และการดึงดูดลูกค้าต้องอาศัยสื่อ
(๓) การบริหารจัดการตลาดให้ยั่งยืนขึ้นอยู่กับปัจจัยการมีธรรมาภิบาล การจัดการผลประโยชน์
ที่ลงตัว การคานึงหรือให้ความสาคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อม การปราศจากมลพิษทางเสียง การปราศจากเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ความปลอดภัยจากสารพิษปนเปื้อนของสินค้า โดยเฉพาะที่เป็นอาหาร ด้วย ซึ่งถ้ามหาวิทยาลัย
อาจจะโดยคณะวิท ยาการจั ดการ สามารถท า Know How เหล่ านี้ ให้ อ อกมาเป็ น Guideline การบริห าร
จัดการได้ จะเป็นการดีมาก

๔
(๔) รูปแบบของตลาด ควรฉีกแนวออกจากตลาดเดิมๆ ที่มีอยู่ เช่นที่ตลาดโอ๊ะป่อย เป็นตลาดเช้า
และมีการบิณฑบาตทางน้า
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๒ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากอธิการบดี
๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยอาจารย์ ดร.นฤมล ชูเมือง ผู้ช่วยอธิการบดี และ
อาจารย์ประจาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย (Digital Media Technology) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ได้รับ ๓ เหรียญรางวัลนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ระดับโลก ในการส่งผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ประกวดในงาน
“The 47th International Exhibition of Inventions Geneva”ณ อาคารจัดแสดงนิทรรศการ PALEXPO
นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ โดยได้รับรางวัล ๑ เหรียญเงิน
และ ๒ เหรียญทองแดง ผลงานรางวัลที่ได้รับประกอบด้วย
- หุ่นยนต์รับส่งพัสดุภายในอาคารแบบอัตโนมัติด้วยเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกสมองกลฝังตัว
(In-House Automated Supplies Delivery with Embedded Deep Learning Techniques) ไ ด้ รั บ
รางวัลเหรียญเงิน
- ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และแจ้งเตือนภัยผ่านเครือข่าย
ต ารวจเพื่ อ ป้ อ งกั น เหตุ ก ารณ์ โ จรกรรม (Surveillance Security System with Artificial Intelligence
Technology to Prevent Robbery) ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
- อุป กรณ์ต้น แบบเครื่องตรวจวัดประเมินไนโตรเจนในใบข้าวเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว
(The Prototype of Nitrogen Measurement Equipment in Rice Leaves to Reduce Production
Costs) ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชมกับผลงานในครั้งนี้ และหวังว่าจะได้นาแนวคิด
ประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาการเรียนการสอน และสร้างแรงบันดาลใจให้กับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย
๒) การรายงานผลการดาเนิ นงานของโรงเรียนสาธิตแห่ งมหาวิทยาลั ยราชภั ฏหมู่ บ้ านจอมบึ ง
ที่มีผลงานโดดเด่นในปี ๒๕๖๑ เรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจารณ์ สงกรานต์ นาเสนอ
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ วิจ ารณ์ สงกรานต์ ผู้ อ านวยการโรงเรีย นสาธิตแห่ งมหาวิท ยาลั ย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รายงานผลการดาเนินงานของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ปี ๒๕๖๑
(๑) รายงานผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ (O-NET) ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๓
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกชุด)

๕
อนึ่ง ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา
๒๕๖๑ นี้ มีนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีผลการทดสอบ ได้คะแนน
เต็ม ๑๐๐ คะแนน ๒ วิชา คือ
วิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม ได้แก่ เด็กหญิงพิชาภา วรรณวีระ
วิชาภาษาไทย นักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม ได้แก่ เด็กหญิงสุพิ สา ดีพันธ์ และ
เด็กหญิงพิชาภา วรรณวีระ
(๒) ผลการพัฒ นาศักยภาพนักเรียน ร่วมกิจกรรม/การประกวด/แข่งขัน (รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม แยกชุด)
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ส่งเสริม
ศักยภาพนักเรียนในโรงเรีย นและภายนอกโรงเรียนเพื่อสร้างประสบการณ์ชีวิต นักเรียนได้เข้าร่วมและรับ
รางวัลมากว่า ๓๐ รายการ เช่น
- นั ก เรี ย นที่ ผ่ า นการคั ด เลื อ ก ตามโครงการส่ งเสริม โอลิ ม ปิ ก วิ ช าการและพั ฒ นา
มาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ (สอวน.) มหาวิทยาลัยศิลปากร ค่าย ๑ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
นายวรนภ ใหลตระกูล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑ สาขาฟิสิกส์ ศูนย์อบรม ๑ โรงเรียนศรัทธาสมุทร
จังหวัดสมุทรสงคราม และ นางสาวนิชาดา เลิศเลอพงศ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑ สาขาชีววิทยา
ศูนย์อบรม ๒ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี
- เด็ กหญิ งพิ ช ชาภา วรรณวีระ นั กเรีย นชั้ น มัธ ยมศึ กษาปี ที่ ๓ ได้รับ รางวัล ชมเชย
ระดั บ ประเทศ การแข่ ง ขั น Thai ASMO English Ranking Level 3 (วิ ช าภาษาอั งกฤษ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนต้น) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
- เด็กชายจิรัฏฐ์ มั่งมี ชั้น ม.1 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับประเทศ วิชาวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในรายการ Thai ASMO Science Ranking Level 3 ประจาปี 2018
- โครงการทดสอบความรู้ วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ครั้ ง ที่ ๓๑ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๑
เด็กชายสหภูมิ บัวขาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ได้รับรางวัลคะแนนยอดเยี่ยมวิชาวิทยาศาสตร์ของภาคกลาง
- เด็ ก ชายจิ รั ฏ ฐ์ มั่ ง มี นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๑ ได้ รั บ รางวั ล เหรี ย ญเงิ น
ในรายการ Thai ASMO Science Ranking Level 3 (รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) และ
ได้ สิ ท ธิ์ไปแข่งขั น รอบที่ ๒ วัน เสาร์ ที่ ๖ ตุ ล าคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงเรีย นเซนต์ จอห์ น กรุงเทพมหานคร
เพื่ อ คั ด เลื อ กเป็ น ตั ว แทนประเทศไทยไปแข่ ง ขั น ระดั บ นานาชาติ ASMOPS & ASMO International
Competition 2018 ณ ประเทศมาเลเซีย
(๓) ผลการพัฒนาศักยภาพนักเรียนตามมาตรฐาน HSK
HSK เป็นการสอบวัดระดับความรู้มาตรฐานสากลสาหรับผู้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง
ที่มีทั้งหมด ๖ ระดับ นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ซึ่งมีอาจารย์ ดร.ประไพร
จั น ทรบั ณ ฑิ ต เป็ น อาจารย์ ผู้ ส อน อาจารย์ ว งศ์ ธ ร สมุ ท รเก่ า เป็ น ครู ป ระจ าชั้ น ได้ ส่ ง เสริ ม การสอบ

๖
ผ่านมาตรฐาน HSK ระดับ ๒ ที่ผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารเรื่องง่าย ๆ ในชีวิตประจาวัน เรียนรู้คาศัพท์
มาแล้วอย่างน้อย ๓๐๐ คา จานวน ๓ คน คือ
(๓.๑) นางสาวภาณรินทร์ ทรัพย์ส่งเสริม
(๓.๒) นางสาวพิรดา สามารถ
(๓.๓) นางสาวชรินทิพย์ เตี้ยเนตร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยรับทราบ โดยให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้
(๑) ความสาเร็จที่รายงานเป็นเรื่องที่น่ายินดี ในปีถัดไปควรเพิ่มตัวชี้วัดที่เป็นความสาเร็จที่มี
ลักษณะเป็ น Alternative เช่น กิจกรรมที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ กิจกรรมที่เกิดจากความสามารถใน
การคิด วิเคราะห์ ซึ่งส่วนหนึ่งอาจเป็นผลจากการสอนแบบ Active Learning ก็จะทาให้เห็นภาพความสาเร็จ
มีความสมดุลขึ้น
(๒) ข้อมูลการเปรียบเทียบคะแนน O-Net ควรเพิ่มการเปรียบเทียบกับโรงเรียนในจังหวัด
ราชบุรี และกับโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏด้วยกัน
(๓) ในการรายงานครั้งต่อไป ควรรายงานว่าได้ตั้งเป้าหมายไว้อย่างไรด้วย
(๔) ควรพิจารณาว่า จะสามารถทาให้โรงเรียนสาธิตเป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องนี้ให้กับโรงเรียน
อื่นได้หรือไม่
๓) รายงานผลการดาเนินงาน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ของคณะ เรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์
อรรถพล อุสายพันธ์ นาเสนอ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ นาเสนอรายงานผลการดาเนินงาน ชุมชนแห่งการเรียนรู้
(PLC) ของวิทยาลัย มวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย คณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ และคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม แยกชุด)
กรรมการสภามหาวิทยาลั ยรับทราบ และให้ ข้อเสนอแนะว่าควรมีการนาข้อมูลมาวิเคราะห์
เพื่ อให้ เห็ น ภาพว่าการสอนแบบ Active Learning สร้างความพึ งพอใจให้ กั บนั กศึ กษา รวมทั้ งพั ฒ นาการ
จัดการเรียนการสอนของคณาจารย์เพียงใด
๔) อธิการบดี ขอขอบคุณนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และประธาน
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ที่ร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เมื่ อ วั น ที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมี บั ณ ฑิ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย เข้ า รั บ พระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร
รวม ๑,๓๙๖ คน ส าเร็จ ลุล ่ว งไปได้ด้ว ยดี ขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.นาวิน คงรัก ษา ที ่เ ป็น ประธาน

๗
เรื่องการฝึกซ้อมบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และขอขอบคุณคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ที่ได้ร่วมกัน
ฝึกซ้อมบัณฑิตในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นอย่างดี
๕) ขอเรียนแจ้งที่ประชุมว่า อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน
พ.ศ.๒๕๖๒ โดยจะมีกระบวนการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาจากผู้บริหารเพื่อเข้าร่วมการประชุม
ในการประชุมครั้งต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๓ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากกรรมการ
นายเรืองชัย เนตรปฐมพร ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้แจ้งว่าเมื่อ
การประชุม คณะกรรมการส่ งเสริ มกิจ การมหาวิท ยาลั ย วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ ประชุมมี มติจัด
กิ จ กรรมเดิ น การกุ ศ ลเพื่ อ สุ ข ภาพในงานเขาประทั บ ช้ า งเทรล ซึ่ งจะจั ด ในวั น อาทิ ต ย์ ที่ ๑๖ มิ ถุ น ายน
พ.ศ.๒๕๖๒ ร่วมกับ มูล นิ ธิวิทยาลั ยหมู่บ้ านจอมบึง ในการจัดกิจกรรมปีนี้จะจัดจาหน่ายเสื้ อเดินการกุศล
เพื่อสุขภาพในงานเขาประทับช้างเทรล ในราคา ตัวละ ๑,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นรายได้สมทบทุนการศึกษา และ
จะจัดจาหน่ายตุ๊กตามาสคอต รูปช้าง ในราคาจอง ๒๐๐ บาท และราคาหน้างาน ๒๕๐ บาท รายได้ส่วนหนึ่ง
มอบให้ กั บ มู ล นิ ธิ วิ ท ยาลั ย หมู่ บ้ า นจอมบึ ง ส่ ว นหนึ่ ง สมทบเป็ น ทุ น การศึ ก ษาและการด าเนิ น งานของ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ดังนั้น ในปีนี้จะขอความอนุเคราะห์กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ในการสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๔ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากเลขานุการ
ขอเพิ่มระเบียบวาระ ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา วาระที่ ๕.๑ เรื่องเสนอเพื่อ
พิจารณาจากอธิการบดี
๕.๑.๖ พิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
๕.๑.๗ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสภามหาวิทยาลัย
ที่ประชุมรับทราบ

๘
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
เมื่อวันพุธที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ประธานขอให้ ที่ ป ระชุ ม ตรวจสอบรายงานการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ านจอมบึ ง
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อรับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมแยกชุด)
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีการแก้ไข หน้า ๑๐ ระเบียบวาระที่ ๒ มติที่ประชุม
ข้อความ “โดยไม่มีการแก้ไข” แก้ไขเป็น “มีการแก้ไข ดังนี้
หน้า ๒๕ ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑ มติที่ประชุม ๒) ข้อความ “ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทางานโดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดี เป็นประธาน เพื่อระบุความแตกต่าง ด้าน Competency
และด้านอาชีพหลังจบการศึกษา ระหว่างหลักสูตรแขนงวิชานวัตกรรมกราฟิกของสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย
และหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์” แก้ไขเป็น
“ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทางานโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดี เป็นประธาน
เพื่อระบุความแตกต่างด้าน Competency และด้านอาชีพหลังจบการศึกษา ระหว่างหลักสูตรแขนงวิชานวัตกรรม
กราฟิกของสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย ”
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกชุด)
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข เลขานุการ สืบเนื่องเรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ แขนงวิชานวัตกรรมกราฟิก ความเป็นมา หลักสูตรนี้มีสอง
แขนงวิชา แขนงวิชานวัตกรรมประยุกต์ และแขนงวิชานวัตกรรมกราฟิก ซึ่งสภามหาวิทยาลัยในการประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีมติข้อที่ ๑ เห็นชอบหลักสูตรเฉพาะแขนงวิชา
นวัตกรรมประยุกต์ แล้ว ส่วนหลักสูตรแขนงวิชานวัตกรรมกราฟิก สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วพบว่า
มีความทับซ้อนกับ หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย จึงได้มีมติข้อที่ ๒ ให้ไประบุความแตกต่างกับ
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย โดยให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องดังกล่าว
และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว พบว่าทั้งสองหลักสูตรมีรายวิชาที่มีความคล้ายคลึงกันอยู่ประมาณ ๑๕ วิชา
และทั้งสองหลักสูตรยืนยันต้องการจะเปิดสอน ไม่สามารถหาข้อยุติได้ จึงได้มีการนาเรื่องดังกล่าวเสนอสภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่องสืบเนื่อง วาระที่ ๓.๑
ผลการหารื อ ความทั บ ซ้ อ นระหว่ างหลั ก สู ต รสาขาวิช าเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมคอมพิ ว เตอร์ แขนงวิช า
นวัตกรรมกราฟิก กับหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย และเมื่อพิจารณาแล้ว สภามหาวิทยาลัยมีมติ

๙
ไม่ เห็ น ชอบหลั กสู ตรแขนงวิช านวัต กรรมกราฟิ ก โดยมีเงื่อนไข ๑) หากยืน ยันต้ องการเปิ ดสอนแขนงวิ ช า
นวัตกรรมกราฟิก ต้องไปพัฒนาหลักสูตรแขนงวิชาดังกล่าวให้มีความแตกต่างจากหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยี
ดิจิทัลมีเดียให้ชัดเจน เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลั ยพิจารณาต่อไป ๒) หากต้องการปรับหลั กสู ตรสาขาวิช า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ในภาพรวมให้เป็นลักษณะกลุ่มวิชา ให้นาเสนอเป็นหลักสูตรใหม่ให้สภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา
ในขั้นนี้สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ได้เลือกยืนยันต้องการเปิดสอนแขนงวิชา
นวัตกรรมกราฟิก โดยได้ไปปรับหลักสูตรแขนงวิชานี้ให้มีความแตกต่าง และได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอ
นาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ แขนงวิชานวัตกรรมกราฟิก เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา เรียนเชิญ อาจารย์อาณัติ หน่อทองคา ชี้แจงรายละเอียด
อาจารย์อาณัติ หน่อทองคา ชี้แจงรายละเอียดโดยสรุปว่า ได้ปรับชื่อแขนงวิชานวัตกรรมกราฟิก
เป็ น ชื่ อ แขนงวิ ช านวั ต กรรมสร้ า งสรรค์ เพื่ อ ไม่ ให้ เป็ น การทั บ ซ้ อ นกั บ หลั ก สู ต รสาขาเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
โดยหลั กสู ตรนี้ เน้ น การพั ฒ นาบั ณ ฑิ ตให้ มีค วามเชี่ย วชาญนวัตกรรม ทันสมั ย ในรูปแบบคอมพิ วเตอร์เชิ ง
สร้างสรรค์ โดยให้ความสาคัญกับความคิดสร้างสรรค์ เพื่อการคิดค้นใหม่ ๆ สร้างสิ่งใหม่ ๆ จัดการใหม่ และทา
หรือใช้ประโยชน์ให้ได้ด้วยแนวคิดสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรมกราฟิก โดยที่มองกราฟิกเป็นเครื่องมือ (รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมแยกชุด)
กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ มี ก ารอภิ ป รายแสดงความคิ ด เห็ น ดั ง นี้ พบว่ า ชื่ อ วิ ช าและ
คาอธิบายรายวิชาของหลักสูตรแขนงวิชานวัตกรรมสร้างสรรค์ ยังมีความทับซ้อนกับหลักสูตรสาขาเทคโนโลยี
ดิจิทัลมีเดีย อย่างไรก็ตามหากพิจารณาประเด็นเรื่องจานวนนักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาของหลักสูตรนี้เป็นหลัก
จะพบว่าจานวนนักศึกษายังมีไม่เพียงพอที่จะเปิดการเรียนการสอนทั้งสองแขนงวิชา จึงเห็นว่าควรเปิดเป็น
หลั ก สู ต รแขนงวิช าเดีย ว คื อแขนงวิช านวัตกรรมประยุ กต์ ไปก่ อ น ต่ อเมื่อ มี การดาเนิ น การไปแล้ ว อาจมี
การทบทวนปรับหลักสูตรได้ในอนาคต สาหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนแขนงวิชานวัตกรรมกราฟิก สามารถขอ
เปลี่ยนสาขาที่เรียนได้ตามระเบียบ และสาหรับอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านนวัตกรรมกราฟิก
อาจไปช่วยสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย เพื่อช่วยให้สาขาด้านนี้มีความเข้มแข็ง
ก่อนที่จะมีการอภิปรายเพื่อลงมติ คณาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ที่มาชี้ แจง และอาจารย์ ดร.นาวิน คงรักษา กรรมการสภาจากคณาจารย์ประจา
ในฐานะอาจารย์ในหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย ได้ออกจากที่ประชุม
มติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยมีมติ ดังนี้
๑) เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ ที่เป็น
แขนงวิชาเดียว คือแขนงวิชานวัตกรรมประยุกต์ โดยจะระบุคาว่าแขนงวิชาหรือวิชาเอกนวัตกรรมประยุกต์ไว้ใน
หลักสูตรหรือไม่ก็ได้ และอาจมีการปรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้สอดคล้องกับประกาศหรือระเบียบปฏิบัติ

๑๐
๒) มอบให้มหาวิทยาลัยโดยสาขาวิชา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ปรับหลักสูตรให้เป็นไปตามมติ โดยไม่ต้องนาเข้ามาพิจารณาในสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง
๓.๒ การดาเนินการปฏิบัติตามคาพิพากษา คดีศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดา ที่ บ.๑๖๖/๒๕๕๗
คดีหมายเลขแดงที่ บ. ๔๖๒/๒๕๖๑ ระหว่างนายสนม ผิวงาม ผู้ ฟ้องคดี กับสภามหาวิทยาลัยที่ ๑ กับ
พวกรวม ๕ คน
นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม สืบเนื่องเรื่องการหาแนวทางในการเสนอขอโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิให้ชอบด้วยกฎหมาย ในการดาเนินการปฏิบัติตามคาพิพากษาคดี
ศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดา ที่ บ.๑๖๖/๒๕๕๗ คดีหมายเลขแดงที่ บ. ๔๖๒/๒๕๖๑
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข ชี้แจงว่า มหาวิทยาลัยได้ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวทาง
ให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ชอบด้วยกฎหมาย
ตามคาสั่งที่ ๐๖๘๐/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ในการปฏิบัติตามคาพิพากษาของศาล
ตามมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๓.๓
รายงานผลการด าเนิ นการปฏิ บั ติ ตามคาพิ พากษา คดี ศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดาที่ บ.๑๖๖/๒๕๕๗
คดีหมายเลขแดง ที่ บ. ๔๖๒/๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการประกอบด้วย
๑) อาจารย์ชดาทิพ ชูจิตร
ประธานคณะกรรมการ
๒) ประธานสาขานิติศาสตร์
กรรมการ
๓) อาจารย์ ดร.นาวิน คงรักษา
กรรมการ
๔) นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์
กรรมการและเลขานุการ
๕) นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
ผู้ช่วยเลขานุการ
โดยแนวทางและระยะเวลาในการพิจารณาให้เป็นไปตามมติของสภามหาวิทยาลัยในการประชุม
ครั้งดังกล่าว อาจารย์สมชาติ เกตุพันธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา และประธานสาขา
นิติศาสตร์ อาจารย์ ดร.นาวิน คงรักษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา ทั้งสองท่านในฐานะ
กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ข้อมูลโดยสรุปว่า สภามหาวิทยาลัยได้เคยมีการดาเนินการนารายชื่อกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดของผู้ฟ้องคดี ขึ้นทูลเกล้าเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งถึงสานักงาน
คณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา ตามคาสั่ งศาลปกครองสู งสุ ด คบ.๑๖๔/๒๕๕๘ ของคดีดั งกล่ าว แล้ ว แต่ที่ ไม่ มี
การเสนอขึ้น ทู ล เกล้ าเพื่ อทรงพระกรุณ าโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้ง เนื่ องจาก ๑) ส านั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษามีความเห็นในเรื่องนี้โดยสรุปว่า กรณีนี้มีประเด็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มีข้อสั่งการให้ขอหารือ
ไปยังสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อให้ ได้ข้อยุติ ซึ่งต่อมาสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้แจ้ง
ผลการพิจารณา สรุปความว่า การดาเนินกระบวนการสรรหาและคัดเลือกรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย

๑๑
ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงชุดดังกล่าว ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ๒) การที่สภามหาวิทยาลัย
นารายชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน ๑๐ คน คือ ยกเว้น นายวรชัย
เยาวปาณี ซึ่งเสียชีวิตแล้ว เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ท รงคุณ วุฒ ิ ไม่ส อดคล้อ งกับ จานวนกรรมการสภามหาวิท ยาลัย ผู้ท รงคุณ วุฒ ิ ตามที่ไ ด้บัญ ญัติไ ว้ใ น
มาตรา ๑๖ (๕) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายอีกประการหนึ่ง ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้พิจารณาและมีข้อสั่งการ
ให้ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึงดาเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณ วุฒิ ใหม่
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงส่งคืนเรื่องการเสนอขอโปรดเกล้าฯ
มายังมหาวิทยาลัย
ดังนั้น การจะเสนอเรื่องทูลเกล้าเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เพื่อปฏิบัติตามคาสั่งศาล
ในครั้งนี้ จะต้องคานึงถึงหรือแก้ปัญหาทั้งสองประการดังกล่าวด้วย ซึ่งคณะกรรมการจะได้ประชุมเพื่อสรุป
ประเด็นแนวทางเสนออธิการบดีและนาไปปรึกษากับสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป
มติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ คณะกรรมการพิจารณาแนวทางให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการ
สภามหาวิ ทยาลั ยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เร่ ง ด าเนิ น การหาแนวทางเพื่ อ ปฏิ บั ติ ต ามค าพิ พ ากษาให้ ได้ โ ดยเร็ ว และ
ให้ก าหนดระเบีย บวาระเรื ่อ งนี ้ ไ ว้ใ นการประชุม สภามหาวิท ยาลัย ทุก ครั้ง จนกว่า จะด าเนิน การตาม
คาพิพากษาเสร็จสิ้น
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วง
๔.๑ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วงจากสภาวิชาการ
๔.๑.๑ พิจารณา ร่าง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
อาจารย์ อภิ ลั กษณ์ ธรรมวิมุต ติ ชี้แจงรายละเอียดว่า สาขาวิช าการจัด การทั่ว ไป
ได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒)
โดยมี วัตถุป ระสงค์ เพื่ อผลิ ตบั ณ ฑิ ตที่ มีค วามรู้ ค วามสามารถด้า นการบริห ารจัด การที่ดี สามารถปรับ ตัว
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างดีและสามารถก้าวสู่ความเป็นสากล มีความสามารถในการประยุกต์
ความรู้การวิจัยทางธุรกิจใช้ในการปฏิบัติงานได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่
๓/๒๕๖๒ เมื่อวัน ที่ ๘ มีน าคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงเสนอสภามหาวิทยาลั ยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติ ที่ ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่ งพระราชบั ญญั ติมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)

๑๒
๔.๑.๒ พิจารณา ร่าง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๒)
ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ อัจฉรียา โชติกลาง ชี้แจงรายละเอียดว่า สาขาวิช าการตลาด
ได้ดาเนิน การปรับปรุงหลักสู ตรบริห ารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการปฏิบัติง านด้านการตลาด การวางแผน
กลยุ ท ธ์ ทั้ งภาครั ฐ และเอกชนได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ มี คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม และซื่ อสั ตย์ ในวิ ชาชี พตลาด
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การนาเสนอ ความคิดสร้างสรรค์ ที่สามารถแก้ปัญหาทางธุรกิจและ
สถานการณ์ทั่วไป ทาให้เกิดการได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจและการตลาด โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิท ยาลั ย มี ม ติ เห็ นชอบหลั ก สู ต รบริห ารธุ รกิจ บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการตลาด
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
๔.๑.๓ พิจารณา ร่าง หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
อาจารย์ธีร์วรา สุตัณฑวิบูลย์ ชี้แจงรายละเอียดว่า สาขาวิชาการบัญชี ได้ดาเนินการ
ปรั บ ปรุ งหลั กสู ตรบั ญ ชีบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการบั ญ ชี (หลั กสู ต รปรับ ปรุง พ.ศ.๒๕๖๒) โดยมี วัตถุ ป ระสงค์
เพื่อ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านบัญชี โดยมีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ
ต่ อ สั งคม และมี ค วามพร้ อ มในการปฏิ บั ติ งานทั้ งภาครั ฐ ภาคเอกชน และประกอบอาชี พ อิ ส ระได้ อ ย่ า ง
มีป ระสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผ ล โดยได้รับ ความเห็ นชอบจากสภาวิ ชาการในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
๔.๑.๔ พิจารณา ร่าง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
อาจารย์ชลธิชา พันธ์สว่าง ชี้แจงรายละเอียดว่า สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ได้ด าเนิ นการปรับปรุ งหลั กสู ตรศิลปศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิช าการท่ องเที่ ยวและบริการ (หลั กสู ตรปรับ ปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๒) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการวิเคราะห์ สถานการณ์ มีทักษะทางวิชาชี พ
ในด้านศาสตร์การท่องเที่ยว การโรงแรม ที่มีความสามารถในการปฏิบัติงาน การให้บริการ และบริหารจัดการ
เทีย บเท่า กับ มาตรฐานสมรรถนะทางวิช าชีพ ระดับ สากล โดยได้รับ ความเห็น ชอบจากสภาวิช าการ

๑๓
ในการประชุม ครั้ งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงเสนอสภามหาวิทยาลั ยเพื่อพิจารณา
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและ
การบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
๔.๑.๕ พิจารณา ร่าง หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒)
อาจารย์ ดร.เชาวฤทธิ์ พันธ์ทอง ชี้แจงรายละเอียดว่า สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้ดาเนินการจัดทาหลักสูตรครุศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
คณิ ต ศาสตร์ หลั ก สู ต รใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒) โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ผลิ ต ครูที่ ส ามารถพั ฒ นาและออกแบบ
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับ
สภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
มีความรับ ผิ ดชอบต่อวิชาชีพ และสามารถประยุกต์ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒ นาท้องถิ่น โดยได้รับ ความ
เห็ น ชอบจากสภาวิ ชาการในการประชุ ม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ มี นาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จึ งเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒)
วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากอธิการบดี
๕.๑.๑ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข เลขานุการ ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามคาสั่งสภามหาวิทยาลัย
ที่ ๑๙/๒๕๕๙ แต่ งตั้ งคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ทั้ งนี้ ตั้ งแต่ วั นที่ ๒๔ พฤศจิ กายน พ.ศ. ๒๕๕๙
สั่ง ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น ตาม ข้อ ๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ว่าด้วย คณะกรรมการประจาคณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ กาหนดให้ “กรรมการประจาคณะมีวาระการดารงตาแหน่ง
คราวละสองปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้แต่จะดารงตาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ เว้นแต่กรรมการ
ตามข้อ ๔ (๑) (๒) และ (๕)” คณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์ชุดดังกล่าว จึงครบวาระการดารงตาแหน่งแล้ว
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย
คณะกรรมการประจาคณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ กาหนด “ให้อธิการบดีเสนอรายชื่อคณะกรรมการประจาคณะตาม

๑๔
ข้อ ๔ ต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจาคณะ” จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คณะกรรมการ
ประจาคณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์ ดังนี้
๑) คณบดีคณะครุศาสตร์
ประธาน
๒) อาจารย์นิตยา เรืองมาก
รองคณบดี
รองประธาน
๓) ว่าที่ร้อยตรีสมชาย งามสุขสวัสดิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๔) นายชาญชัย ใช่รุ่งเรือง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๕) นางปราณี ทัยคุปต์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๖) อาจารย์ ดร.พรศักดิ์ สุจริตรักษ์
ผู้แทนประธานสาขาวิชา
กรรมการ
๗) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ดอกพรม ผู้แทนประธานสาขาวิชา
กรรมการ
๘) อาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด
ผู้แทนคณาจารย์ประจา
กรรมการ
๙) อาจารย์ ดร.อนงค์ สระบัว
ผู้แทนคณาจารย์ประจา
กรรมการ
๑๐) นางสาววัลภา วิภาตะพันธุ์
หัวหน้าสานักงานคณบดี
เลขานุการ
๕.๑.๒ พิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
ผลงานของคณบดีแทนตาแหน่งที่ว่าง
อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชี้แจง
รายละเอียดว่า ตามคาสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ ๒๑/๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
ผลงานของคณบดี อาจารย์รัชนิดา รอดอิ้ว รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดี ต่อมา อาจารย์รัชนิดา รอดอิ้ว
ได้ลาออกจากการดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีผลให้พ้นจากการดารง
ตาแหน่งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดีด้วย เพื่อให้การดาเนินงาน
ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.โอภาส หรสิทธิ์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดีแทนตาแหน่งที่ว่าง (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิท ยาลั ย มีมติแต่งตั้งอาจารย์ ดร.โอภาส หรสิท ธิ์ เป็น ผู้ ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดีแทนตาแหน่งที่ว่าง

๑๕
๕.๑.๓ พิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๖๒
อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชี้แจง
รายละเอี ย ดว่ า มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ านจอมบึ ง ได้ ด าเนิ น การปรั บ ปรุ งหลั ก สู ต รครุศ าสตรบั ณ ฑิ ต
วิทยาศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต และเทคโนโลยีบัณฑิต ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งแต่ละหลักสูตรมีการดาเนินการคานวณต้นทุนค่าใช้จ่าย
รายหั ว ส าหรับ นั กศึกษาเข้าเรีย นใหม่ และพบว่ามีต้น ทุนที่ สู งขึ้น ดังนั้ น เพื่อให้ การจัดการเรียนการสอน
ในแต่ละหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาการปรับ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติ ที่ ป ระชุ ม อาศั ย อ านาจตามมาตรา ๑๘ (๒) พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การกาหนดค่าธรรมเนียมและการชาระ
ค่าธรรมเนี ย มการศึ กษาระดับ อนุ ป ริ ญ ญาและปริญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ สภามหาวิท ยาลั ยมี มติ เ ห็น ชอบ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๖๒
๕.๑.๔ พิจารณา ร่าง ทะเบียนตาแหน่งประเภทผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดี ชี้แจงรายละเอียดว่า สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙(๕).๒/ว ๓ ลงวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แนวปฏิบัติ
การกาหนดตาแหน่งและจานวนตาแหน่งที่จะให้ได้รับเงินประจาตาแหน่ง ข้อ ๑ กรณีตาแหน่งประเภทผู้บริหาร
ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาตรวจสอบร่างทะเบียนตาแหน่งที่จะให้ได้รับเงินประจาตาแหน่งประเภทผู้บริหาร (ทบ.๒)
ซึ่งจัดทาขึ้นตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง การจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. ๒๕๔๙ ส่งสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อนาส่ง
ก.พ.อ. พิจารณาให้ความเห็นชอบทะเบียนตาแหน่ง และแจ้งไปยังกรมบัญชีกลาง และสานักงบประมาณต่อไป
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาทะเบียนตาแหน่งประเภทผู้บริหาร (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ
การประชุม)
มติ ที่ ป ระชุ ม อาศั ย อ านาจตามมาตรา ๑๘ (๑๓) พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้ อ ๕ แห่ ง กฎ ก.พ.อ. การได้ รั บเงิ นประจ าต าแหน่ งของข้ าราชการพลเรื อนในสถาบั น
อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ สภามหาวิทยาลัยมีมติ เห็น ชอบทะเบียนตาแหน่งประเภทผู้บริหาร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

๑๖
๕.๑.๕ พิจารณาการอุทธรณ์คดีปกครอง คดีหมายเลขดาที่ บ.๑๗/๒๕๖๑ คดีหมายเลขแดง
ที่ บ.๖/๒๕๖๒ ศาลปกครองเพชรบุรี
นางสาวรพินท์นิภา สุขสวัสดิ์ นิติกร ชี้แจงรายละเอียดว่า ศาลปกครองเพชรบุรี ได้มี
คาพิพากษา คดีหมายเลขดาที่ บ.๑๗/๒๕๖๐ คดีหมายเลขแดงที่ บ.๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ระหว่าง นายสุรีย์ หรือจินตภาส์ พันธ์พิรักษ์ ที่ ๑ นายชวน ภารังกูล ที่ ๒ นายสุทิน สนองผัน ที่ ๓ ผู้ฟ้องคดี
กับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผู้ถูกฟ้องคดี เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคาสั่ง
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลปกครองเพชรบุรีพิพากษา “เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีในการประชุม ครั้งที่
๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกและรับรองคณบดีคณะครุศาสตร์
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยให้มีผลนับแต่คดี
ถึงที่สุด” คดีนี้ศาลมีคาพิพากษา เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงจะครบกาหนดเวลายื่นอุทธรณ์ในวันที่ ๑๙
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนั้น เพื่อให้การดาเนิน คดีปกครองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
อธิการบดี ชี้แจงแสดงความคิดเห็น การอุทธรณ์ต้องดาเนินการภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่
ได้ มี ค าพิ พ ากษา แต่ เนื่ อ งจากค าพิ พ ากษาชี้ ให้ เห็ น ว่ากระบวนการสรรหาไม่ ช อบ จึงควรด าเนิ น การใหม่
ให้ถูกต้อง ไม่มีเหตุต้องอุทธรณ์ ซึ่งถ้าไม่อุทธรณ์ คดีก็จะถึงที่สุดเมื่อสิ้น สุดระยะเวลาที่จะอุทธรณ์ แล้ว และ
คาพิพากษาจะมีผล
มติ ที่ ป ระชุ ม อาศั ย อ านาจตามมาตรา ๑๘ (๑๔) พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ สภามหาวิทยาลัยมีมติ
ไม่อุทธรณ์คดีปกครอง คดีหมายเลขดาที่ บ.๑๗/๒๕๖๑ คดีหมายหมายเลขแดงที่ บ.๖/๒๕๖๒ ศาลปกครอง
เพชรบุรี
๕.๑.๖ พิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิล าเดช อธิการบดี ชี้แจงรายละเอียดว่า อาศัย
อานาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ กาหนดให้ “สภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้งรองอธิการบดี โดยคาแนะนาของอธิการบดี จากผู้ที่มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๙” เพื่อให้การบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความต่อเนื่อง จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า ให้ดารงตาแหน่งรองอธิการบดี (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุมแยกชุด)

๑๗
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๙) มาตรา ๒๙ และ มาตรา ๓๒ แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล
แอร่มหล้า ให้ดารงตาแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
๕.๑.๗ พิ จ ารณาแต่ งตั้ งกรรมการกลั่ น กรองกฎหมาย ข้ อบั งคั บ และระเบี ยบของสภา
มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดี ชี้แจงรายละเอียดว่า เพื่อให้
การดาเนินงานของคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสภามหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีความต่อเนื่อง จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข
เป็นกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสภามหาวิทยาลัย
มติ ที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบั ญญั ติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ สภามหาวิท ยาลัย มีม ติ แต่งตั้ง อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข ให้ดารงตาแหน่งกรรมการ
กลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสภามหาวิทยาลัย
๕.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง
๕.๒.๑ พิจารณาคาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของอาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด (เรื่องรับที่ ๓/๒๕๖๑)
นางสาวรพินท์นิภา สุขสวัสดิ์ นิติกร ชี้แจงรายละเอียดว่า คณะกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้รับหนังสือร้องทุกข์จากอาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด
ฉบับลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (เรื่องรับที่ ๓/๒๕๖๑) ผู้ร้องทุกข์มีความคับข้องใจต่อคาสั่งของ
ผู้บังคับ บัญชาที่สั่งเลื่อนเงินเดือนไม่ถู กต้อง และไม่เป็นธรรมรอบการประเมินการปฏิบัติการ ๑ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเลื่อนเงินเดือน (๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑)
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยได้ดาเนินการประชุมพิจารณา
และ มี ค าวินิ จฉั ยในเรื่ องร้ องทุ กข์ดั งกล่ าวเสร็จสิ้ นแล้ ว ในการประชุ มครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่ อวั นที่ ๖ มี นาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒ และรับรองรายงานคาวินิจฉัย ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
ประเด็น ที่ ๑ ผู้ ร้ องทุ กข์ได้ รับ เลื่ อนเงิ น เดื อนน้ อยกว่าข้าราชการอื่ น ๆ ที่ มี ผ ลการ
ประเมินการปฏิบัติราชการระดับเดียวกัน
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ วินิจฉัยว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๕ วรรคแรก กาหนดว่า “ให้นาผลการประเมิน

๑๘
การปฏิบั ติราชการตามที่กาหนดในข้อบั งคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย หลั กเกณฑ์ และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗ มาเป็นหลักใน
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ โดยให้เลื่อนได้ไม่เกินวงเงินที่หน่วยงานได้รับจัดสรรให้ใช้ในการเลื่อน
เงินเดือน” และข้อ ๘ กาหนดว่า “การบริหารวงเงิน ให้พิจารณาจัดสรร โดยแยกวงเงินการเลื่อนเงินเดือนของ
ข้าราชการออกเป็นกลุ่มตามประกาศมหาวิทยาลัย”
จากข้อบังคับทั้งสองข้อดังกล่าว จะเห็นได้ว่า การเลื่อนเงินเดือนจะต้องนาผลการ
ประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการมาเป็นหลักในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน และการบริหารวงเงินจะ
ได้รับจัดสรรแยกวงเงินการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการการออกเป็นกลุ่ม ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อเท็จจริงเรื่องนี้รับฟังได้ว่า ในรอบการประเมินการปฏิบัติการ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
– ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเลื่อนเงินเดือน ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึงได้มีประกาศ เรื่อง การบริห ารวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑)
ประกาศ ณ วัน ที่ ๒๓ มีน าคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ในรอบนี้ผู้ ร้องทุกข์มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการอยู่ที่
๙๔.๕๐ คะแนน และรับการสั่งเลื่อนเงินเดือนร้อยละ ๓.๑๒ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ระดับผลการประเมินและอัตราร้อยละของฐานในการคานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ ๑
(๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑) (เพิ่ ม เติ ม ) ประกาศ ณ วั น ที่ ๙ ตุ ล าคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่ ในรอบดั งกล่ าวนี้
ข้าราชการอื่น ๆ ในสังกัดคณะครุศาสตร์ที่มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการช่วง ๙๐ -๙๔.๙๙ คะแนนได้รับ
การสั่งเลื่ อนเงิน เดือนร้อยละ ๓.๒๐ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ระดับผลการ
ประเมินและอัตราร้อยละของฐานในการคานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑)
(เพิ่ ม เติ ม ) ประกาศ ณ วัน ที่ ๑๒ มิ ถุ น ายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงมี ป ระเด็ น ที่ ต้อ งพิ จ ารณาต่ อว่า การสั่ งเลื่ อ น
เงินเดือนร้อยละ ๓.๑๒ ให้แก่ผู้ร้องทุกข์นี้ชอบหรือไม่
ข้อเท็จจริงรับ ฟังยุติว่า ในรอบการบริห ารวงเงินเพื่ อเลื่ อนเงินเดือน ๑ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๑ ทางคณะครุ ศ าสตร์ได้ ดาเนิ น การพิ จารณาบริห ารวงเงิน ข้ าราชการในสั งกั ดตามหลั กเกณฑ์
ประกาศมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่บ้ านจอมบึ ง เรื่อง การบริห ารวงเงิน เลื่ อนเงิน เดื อนข้าราชการ ครั้งที่ ๑
(๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑) ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวิธีการ ดังนี้
๑) คณะครุศาสตร์จะเรียงลาดับตามคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการในสังกัดจากมากไปหาน้อย แล้วก็ใส่ค่าร้อยละการเลื่อนลงจากมากไปหาน้อย
๒) พิจารณาวงเงินเลื่อนรวมไม่ให้เกินเพดาน ๒.๙๕% ของเงินเดือนข้าราชการใน
สั งกัดที่ บ ริห ารวงเงิน โดยคณะสามารถปรั บ เปลี่ ยนค่าร้อยละการเลื่ อ นได้ตามที่ คณะเห็ น สมควร โดยมี
ข้อกาหนดว่า ผู้ที่มีผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติราชการสูงย่อมได้ผลการเลื่อนที่สูงกว่าหรือเท่ากับลาดับ
ถัดไป อย่างไรก็ตาม ข้าราชการที่ได้ค่าร้อยละการเลื่อนเท่ากัน ก็อาจได้รับเงินเพิ่มไม่เท่ากันได้ ถ้าฐานคานวณ

๑๙
มีค่าน้อยกว่าขึ้นอยู่กับว่าข้าราชการนั้นอยู่ตาแหน่งใดและเงินเดือนอยู่ในขั้นสูงหรือขั้นต่าตามบัญชีฐานคานวณ
และช่วงเงินเดือนตามประเภทและระดับตาแหน่งของข้าราชการ ตามที่ ก.พ.อ. กาหนด
๓) เมื่อได้ดาเนินการตาม ๒) เรียบร้อยแล้ว ทางคณะครุศาสตร์จะส่งข้อมูลมาให้
งานบริหารบุคคล เพื่อนาส่งต่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณาบริหารวงเงินในส่วนที่เหลือร้อยละ ๐.๐๕
โดยในวั น ที่ พิ จ ารณาบริ ห ารวงเงิ น ของคณะครุ ศ าสตร์ ยั งไม่ มี ค ะแนนผลการ
ประเมินการปฏิบัติราชการของผู้ร้องทุกข์ หากจะให้รอคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการของผู้ร้องทุกข์
ก็จะทาให้ข้าราชการอื่น ๆ ที่มีผลคะแนนประเมินเรียบร้อยแล้วตามกรอบระยะเวลาได้รับการเลื่อนเงินเดือนที่
ล่าช้า อีกทั้งก็ล่วงเลยช่วงกาหนดการเพื่อเลื่อนเงินเดือน ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ มาแล้ว ทางคณะครุศาสตร์
จึ งได้ ด าเนิ น การบริ ห ารวงเงิน ข้าราชการในสั งกั ด ที่ มี ผ ลคะแนนการปฏิ บั ติ ราชการไปก่อ น และส่ งข้ อ มู ล
การบริหารวงเงินมาให้มหาวิทยาลัยพิจารณา เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับข้อมูลเพื่อเป็นการแก้ปัญหา มหาวิทยาลัย
จึงได้ใช้ดุลยพินิจวินิจฉัยชี้ขาดตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง การบริหารวงเงินเลื่อน
เงิน เดือนข้าราชการ ครั้ งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๑) ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งข้อ ๖
กาหนดว่า “หากมีขั้นตอนหรือข้อขัดข้องในทางปฏิบัติ เนื่องมาจากความเห็นที่ไม่ตรงกันระหว่างหน่วยงานและ
มหาวิทยาลัย ซึ่งไม่สามารถจัดการแก้ไขให้เกิดการยอมรับได้ในทันที และมหาวิทยาลัยจาเป็น ต้องแก้ปัญหา
โดยเร่งด่ว นมหาวิทยาลัย อาจใช้สิ ทธิของผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ยในการพิ จารณาแยกกลุ่ มการบริห ารเงิน เลื่ อน
เงินเดือนได้ ทั้งนี้ การพิจารณาเหตุจาเป็นให้ถือดุลพินิจของอธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและตัดสินชี้ขาด” และ
มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่องระดับผลการประเมินและอัตราร้อยละของฐานในการคานวณ
เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑) (เพิ่มเติม) ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้ที่มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการช่วง ๙๐ – ๙๔.๙๙ คะแนน สั่งเลื่อนเงินเดือนร้อยละ
๓.๒๐ แก่ข้าราชการในสังกัดคณะครุศาสตร์
จากข้อเท็จจริงดังกล่าวเห็นได้ว่า การที่มหาวิทยาลัยได้ใช้ดุลยพินิจวินิจฉัยชี้ขาด
แก้ปัญหาการบริหารวงเงินของข้าราชการในสังกัดคณะครุศาสตร์ที่แล้วเสร็จไปก่อน และมีประกาศสั่งเลื่อน
เงิน เดือนข้าราชการในสั งกัดคณะครุ ศาสตร์ ถือได้ว่าเป็ นการดาเนินการใช้ดุล ยพิ นิจวินิ จฉัยที่ ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์วิธีการกาหนดไว้แล้ว แต่ในรอบการประเมินการปฏิบัติราชการรอบเดียวกันนี้ ผู้ร้องทุกข์มีผลการประเมิน
การปฏิบัติราชการเข้ามาและได้รับการบริหารวงเงินแล้วเสร็จทีหลัง และช่วงคะแนนการปฏิบัติราชการของ
ผู้ร้องทุกข์อยู่ในระดับเดียวกันกับข้าราชการในสังกัดคณะครุศาสตร์
ดังนั้น เมื่อผู้ร้องทุกข์ได้รับการเลื่อนเงินเดือนร้อยละ ๓.๑๒ ซึ่งน้อยกว่าข้าราชการ
คนอื่น ๆ ในสังกัดคณะครุศาสตร์ที่ได้รับการสั่งเลื่อนเงินเดือนร้อยละ ๓.๒๐ ถือได้ว่าเป็นการใช้อานาจหน้าที่สั่ง
เลื่อนเงินเดือนต่อผู้ร้องทุกข์ไม่ถูกต้อง ก.อ.ม. จึงมีมติให้มหาวิทยาลัยแก้ไขร้อยละการสั่งเลื่อนเงินเดือนให้แก่
ผู้ร้องทุกข์ให้ถูกต้องตามข้อ ๓๘ (๒) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การอุทธรณ์
การร้องทุกข์ และการแก้ไขคาสั่งลงโทษ พ.ศ. ๒๕๕๖

๒๐
ประเด็นที่ ๒ ผู้ร้องทุกข์เห็นว่า ผู้ร้องทุกข์ได้รับการเลื่อนเงินเดือนที่ล่าช้าเกินสมควร
โดยข้าราชการอื่น ๆ ได้รับการเลื่อนเงินเดือนไปแล้ว
วินิจฉัยว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการอุทธรณ์
การร้องทุกข์ และการแก้ไขคาสั่งลงโทษ พงศ. ๒๕๕๖
ข้อ ๒๖ กาหนดว่า “บุคลากรผู้ใดเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับ
ข้อ งใจเนื่ อ งจากการกระท าหรื อ ค าสั่ งของผู้ บั งคับ บั ญ ชา ยกเว้น การสั่ งลงโทษหรือ การตั้ งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยหรือให้ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ต่อ ก.อ.ม. ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งถึงการกระทาหรือ
ได้รับคาสั่ง”
ข้อ ๒๗ กาหนดว่า “เมื่อบุคลากรผู้ใดเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความ
คับข้องใจ เนื่องจากการกระทาหรือคาสั่งของผู้บังคับบัญชา ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ให้ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ได้
(๒) กรณี เห็ น ว่า ผู้ บั งคั บบั ญ ชาใช้ อานาจหน้ าที่ ป ฏิบั ติ ต่อตนไม่ ถูกต้อ งหรือ
ไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องกฎหมาย”
ข้อ ๓๓ วรรคสอง กาหนดว่า “ในกรณีที่มีปัญหาว่าเรื่องร้องทุกข์รายใดเป็นเรื่อง
ร้องทุ กข์รับ ไว้พิ จารณาได้ห รื อไม่ให้ ก.อ.ม. เป็นผู้ วินิ จฉัย หาก ก.อ.ม.มีมติไม่รับเรื่องร้องทุ กข์ไว้พิจารณา
ให้แจ้งมตินั้นให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์และผู้ร้องทุกข์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว และผู้ร้องทุกข์
จะร้องทุกข์ต่อไปมิได้”
จากข้อบังคับดังกล่าวจะเห็นได้ว่า บุคลากรที่เห็นว่าผู้บังคับบัญชาใช้อานาจหน้าที่
ปฏิบัติต่อตนไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ได้ ข้อเท็จจริงเรื่องนี้รับ
ฟังได้ว่า ในรอบการประเมินการปฏิบัติการ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเลื่อน
เงินเดือน ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้ร้องทุกข์ได้เคยยื่นหนังสือร้องทุกข์ฉบับลงวัน ที่ ๕ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ (เรื่องรับ ที่ ๑/๒๕๖๑) และยกเหตุแห่งการร้องทุกข์ประเด็นนี้ให้ ก.อ.ม.พิจารณา และต่อมา
ก.อ.ม. ได้พิจารณาและมีคาวินิจฉัยเสนอสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบแล้ว โดยมีมติเสนอให้มหาวิทยาลัย
ดาเนินการเพื่อประโยชน์ของความเป็นธรรม ควรดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการและขึ้นเงินเดือน
ตามรอบให้ ทั น ตามกาหนด และเมื่อได้กาหนดกรอบเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร
ควรเร่งรัดให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลานั้น หากยังไม่แล้วเสร็จก็ต้องชี้แจงถึงสาเหตุให้บุคลากร
ได้รับทราบ
ดังนั้น ประเด็นที่ผู้ร้องทุกข์ได้รับการเลื่อนเงินเดือนล่าช้าเป็นการยื่นประเด็นซ้ากับ
หนังสือร้องทุกข์ฉบับลงวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (เรื่องรับที่ ๑/๒๕๖๑) ซึ่งผู้ร้องทุกข์ได้ยื่นและ ก.อ.ม.
ได้มีคาวินิจฉัยและเสนอให้มหาวิทยาลัยดาเนินการแล้ว จึงไม่รับประเด็นนี้ไว้พิจารณา
ประเด็นที่ ๓ ผู้ร้องทุกข์เห็นว่า ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง
การบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑) ประกาศลงวันที่ ๒๓ มีนาคม

๒๑
พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการตัดเงินไว้ร้อย ๐.๐๕ เป็นการตัดโดยไม่มีอานาจไม่มีหลักเกณฑ์ ไม่เป็นธรรมแก่ข้าราชการ
ทุกข์รวมทั้งผู้ร้องทุกข์
เห็นว่า การที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ออกประกาศ เรื่อง การบริหาร
วงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น เป็นประกาศที่ใช้บังคับกับ
ข้าราชการทุกคนในสังกัดของมหาวิท ยาลัยไม่ได้เฉพาะเจาะจงกับผู้ร้องทุกข์เพียงท่านเดียว ซึ่งตามข้อ ๒๗
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ และการแก้ไขคาสั่งลงโทษ
พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่กาหนดว่า “เมื่อบุคลากรผู้ใดเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจ เนื่องจาก
การกระทาหรือคาสั่งของผู้บังคับบัญชา ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ให้ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ได้... (๒) กรณี
เห็ น ว่าผู้ บั งคับ บั ญ ชาให้ อานาจหน้ าที่ป ฏิบั ติต่อตนไม่ถูกต้องหรือไม่ป ฏิบัติต่อตนให้ ถูกต้องตามกฎหมาย ”
ประกาศนี้จึงไม่ใช่การกระทาหรือคาสั่งของผู้บังคับบัญชา หรือเป็นกรณีที่ผู้บังคับบัญชาให้อานาจหน้าที่ปฏิบัติ
ต่อผู้ร้องทุกข์ไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ดังนั้น ประเด็นนี้ไม่อยู่ในอานาจของ ก.อ.ม. ที่จะพิจารณาได้ และไม่ใช่เหตุที่ผู้ร้องทุกข์
ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือคับข้องใจที่จะมาร้องทุกข์ได้ จึงมีมติไม่รับประเด็นนี้ไว้พิจารณา
ก่อนที่จะมีการลงมติ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายคาวินิจฉัย โดยเฉพาะในเรื่องการปฏิบัติ
ตามคาวินิจฉัย อธิการบดีได้ขออนุญาตนายกสภามหาวิทยาลัยให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทศิริพงษ์
ให้ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบในการพิจารณา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ ให้ข้อมูลกล่าวโดยสรุปได้ว่า ระบบ
การเลื่อนเงินเดือนของอาจารย์ บุคลากรตามกฎหมาย ต้องประกอบด้วยผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
และฐานวงเงินที่ใช้ในการเลื่ อนเงิน เดือน ซึ่งการดาเนินการจะเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนด
กรณีของอาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด เนื่องจากผลการประเมินการปฏิบัติราชการเสร็จสิ้นไม่ทันในช่วงการดาเนินการ
ตามกาหนดของมหาวิทยาลัย ทาให้มีความจาเป็นต้องแยกดาเนินการภายหลัง ซึ่งมีผลให้ฐานวงเงินที่สามารถ
ใช้ในการเลื่อนเงินเดือนให้กับอาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด ไม่ตรง และไม่เท่ากับฐานวงเงินที่ใช้เลื่อนให้ กับ
ข้าราชการสังกัดคณะครุศาสตร์ ดังนั้น คาวินิจฉัยของคณะกรรมการอุ ทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ หมู่บ้ านจอมบึ ง กรณี ให้ มหาวิทยาลั ยแก้ไขร้อยละการสั่ งเลื่ อนเงินเดือนให้ แก่ผู้ ร้องทุกข์ให้ เท่ากั บ
ข้าราชการในสังกัดเดียวกัน เป็นปัญหาในทางปฏิบัติ เนื่องจากเป็นการดาเนินการคนละรอบ ทาให้ฐานวงเงิน
ต่างกันดังกล่าว
มติ ที่ ป ระชุ ม อาศั ย อ านาจตามมาตรา ๑๘ (๑๓) พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติให้นาระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑ พิจารณาคาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของอาจารย์
ดร.ถาวร เส้งเอียด (เรื่องรับที่ ๓/๒๕๖๑) ไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประธาน
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย

๒๒
๕.๒.๒ พิจารณาคาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของนางสาววัลถา วิภาตะพันธุ์ (เรื่องรับที่ ๖/๒๕๖๑)
นางสาวรพินท์นิภา สุขสวัสดิ์ นิติกร ชี้แจงรายละเอียดว่า คณะกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย ได้รับ หนั งสือร้องทุกข์เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามหนังสื อสภา
มหาวิทยาลั ย ที่ สภม. ๐๘๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แจ้งมติส ภามหาวิทยาลั ยให้
รับเรื่องร้องทุกข์ของนางสาววัลภา วิภาตะพันธุ์ ไว้พิจารณา กรณีผู้ร้องทุกข์มีความคับข้องใจต่อการกระทาของ
ผู้บังคับบัญชาที่มีคาสั่งตักเตือนตามมติคณะกรรมการจรรยาบรรณ (เรื่องรับที่ ๖/๒๕๖๑)
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย ได้ดาเนินการประชุมพิจารณา
และมีคาวินิ จ ฉัย ในเรื่องร้องทุกข์ดังกล่ า วเสร็จสิ้ นแล้ วในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒ และรับรองรายงานคาวินิจฉัย ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
จึงขอให้ สภามหาวิทยาลั ย ได้โปรดพิ จารณาเห็ นชอบคาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ ซึ่งมีดังนี้ (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม)
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ได้พิจารณา ๒ ประเด็น
ประเด็นที่ ๑ ผู้ร้องทุกข์ไม่เห็นด้วยกับคาวินิจฉัยของคณะกรรมการจรรยาบรรณ
ประเด็นที่ ๒ ผู้ร้องทุกข์ไม่เห็นด้วยกับคาตักเตือนของอธิการบดี
ประเด็ น ที่ ๑ ผู้ ร้ อ งทุ ก ข์ ไม่ เห็ น ด้ ว ยกั บ ค าวิ นิ จ ฉั ย ของคณะกรรมการจรรยาบรรณ
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยวินิจฉัยว่า คณะกรรมการจรรยาบรรณ ไม่ใช่ผู้บังคับบัญชา
ของผู้ ร้ องทุ กข์ ตามความในข้อ ๒๖ แห่ งข้อบั งคับมหาวิท ยาลั ยราชภัฏ หมู่บ้ านจอมบึง ว่าด้ว ย การอุท ธรณ์
การร้องทุกข์ และการแก้ไขคาสั่งลงโทษ พ.ศ. ๒๕๕๖
ดั งนั้ น เมื่ อคณะกรรมการจรรยาบรรณ มิ ใช่ ผู้ บั งคั บบั ญชาตามข้ อบั งคั บ
ดังกล่าว คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย จึงไม่สามารถรับเรื่องร้องทุกข์ประเด็นนี้ไว้พิจารณา
ประเด็นที่ ๒ ผู้ร้องทุกข์ไม่เห็นด้วยกับคาตักเตือนของอธิการบดี
คณะกรรมการอุ ท ธรณ์ แ ละร้ อ งทุ ก ข์ ป ระจ ามหาวิ ท ยาลั ย วิ นิ จ ฉั ย ว่ า
อธิการบดีได้ปฏิบั ติหน้ าที่ตามอานาจหน้าที่ของตนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย
จรรยาบรรณของบุคลากร ในข้อ ๒๓ คณะกรรมการจรรยาบรรณ มีอานาจหน้าที่พิจารณาเสนอการประพฤติ
ผิดจรรยาบรรณในเรื่องที่เป็นความผิดวินัย หรือ ผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือไม่เป็นความผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชา
ดาเนินการ ดังนี้การที่อธิการบดีมีคาสั่งตักเตือนผู้ร้องทุกข์จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่กาหนดไว้ใน
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยจรรยาบรรณ คาสั่งตักเตือนของอธิการบดี ต่อผู้ร้องทุกข์
ถือว่า ผู้บังคับบัญชาได้ใช้อานาจหน้าที่เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนดแล้วนะ จึงมีมติยกคาร้องทุกข์ ตามข้อ ๒๓
(๑) แห่งข้อบังคับดังกล่าว

๒๓

มติ ที่ ป ระชุ ม อาศั ยอ านาจตามมาตรา ๑๘ (๑๓) พระราชบั ญ ญั ติ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบคาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของนางสาววัลภา วิภาตะพันธุ์ (เรื่องรับ ที่ ๖/๒๕๖๑)

๕.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
๕.๓.๑ พิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดี ชี้แจงรายละเอียดว่า มหาวิทยาลัย
ได้ดาเนิ นการเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลั ย (สายวิชาการ) จานวน ๒ ราย คือ
นางชดาทิ พ ชูจิ ต ร และนายณรงค์ ศั ก ดิ์ สุ ก แก้ว มณี ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิธีก ารที่ ก าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และ
ที่ แก้ ไขเพิ่ ม เติ มถึ งฉบั บ ที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยผ่ านความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการพิ จ ารณาต าแหน่ ง
ทางวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงเสนอสภามหาวิทยาลั ย
เพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติ ที่ ป ระชุ ม อาศั ย อ านาจตามมาตรา ๑๘ (๙) พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติกาหนดตาแหน่งเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
(สายวิชาการ) จานวน ๒ ราย ดังนี้
๑) กาหนดตาแหน่ งเพื่ อเลื่ อนและแต่งตั้ง นางชดาทิ พ ชูจิตร ตาแหน่ งอาจารย์ ให้ ดารง
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากฎหมายเอกชน ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๒) กาหนดตาแหน่ งเพื่อเลื่ อนและแต่งตั้ง นายณรงค์ศักดิ์ สุกแก้วมณี ตาแหน่งอาจารย์
ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขอให้ที่ประชุมพิจารณากาหนด
วันประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไปเพื่อให้สอดรับกับการดาเนินการจากที่สภามหาวิทยาลัยมีมติในระเบียบ
วาระที่ ๕.๑.๕ ที่ ป ระชุ ม จึ งเห็ น พ้ อ งว่า ควรประชุ ม สภามหาวิท ยาลั ย ให้ เร็ว ขึ้ น โดยก าหนดเป็ น วั น ที่ ๘
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ มีระเบี ย บวาระการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีกาหนดอยู่ในการ
ประชุม เนื่องจากเมื่อสภามหาวิทยาลัยมีมติไม่อุทธรณ์ คาพิพากษาก็จะมีผลเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการอุทธรณ์
คือ ในวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ อันมีผลให้คณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามมติของผู้ถูกฟ้องคดี (สภามหาวิทยาลัย) ในการประชุม

๒๔
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวัน ที่ ๓๐ มีน าคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไม่ได้ดารงตาแหน่งคณบดีนับ แต่วันที่ ๒๐ เมษายน
พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วย
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๕๙ น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค์
นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข
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