๑

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ วันพุธที่ ๘ พฤษภาคม 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.กาพล วันทา
๕. ดรชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์
๖. นายประพันธ์ มนทการติวงศ์
๗. ดร.คมศร วงษ์รักษา
๘. นายเรืองชัย เนตรปฐมพร

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
อธิการบดี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม
ประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ กรรมการจากผู้บริหาร
๑๑. อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง
กรรมการจากผู้บริหาร
๑๒. อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์
กรรมการจากผู้บริหาร
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์
กรรมการจากผู้บริหาร
๑๔. อาจารย์ ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
๑๕. อาจารย์ ดร.นาวิน คงรักษา
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
๑๖. อาจารย์สมชาติ เกตุพันธ์
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
๑๗. อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข
รองอธิการบดี
๑๘. นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์
นิติกร
๑๙. นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๒๐. นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายพูนชัย คทาวัชรกุล
๒. อาจารย์ชดาทิพ ชูจิตร
๓. นางสาวปราณี สุขเกษม
๔. นางสาวรพินท์นิภา สุขสวัสดิ์

ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
นิติกร

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

๒
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข แจ้งว่าเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง โดยกองพัฒนานักศึกษาร่วมมือกับคณะวิชาได้ร่วมโครงการวันวิชาการ คณะพลศึกษา นวัตกรรมสุขภาพ
และกีฬา ณ อาคารกีฬา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องค์รักษ์ จังหวัดนครนายก มีการแข่งขัน
นวัตกรรมสุขภาพและกีฬา ได้รับรางวัลชนะเลิศ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชื่อนวัตกรรม “อัศจรรย์ปั่นเพื่อ
ตัวเอง” โดยนางสาวสมฤทัย เพียรแท้ นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔ อาจารย์ภณิชชา จงสุภางค์กุล
อาจารย์ผู้ควบคุม และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชื่อนวัตกรรม “ลู่กลิ้งบริหาร
เท้าและเข่า” โดยนางสาวอรอนงค์ สุขประสงค์ นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ อาจารย์ภณิชชา
จงสุภางค์กุล อาจารย์ผู้ควบคุม
ในการนี้ขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มอบโล่รางวัล
ให้กับนักศึกษาและอาจารย์ผู้ควบคุมดังกล่าว
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากประธาน
สืบเนื่องจากสองเดือนที่ผ่านมาได้นาเสนอเรื่องปัญหาการฆ่าตัวตายของนักศึกษา ซึ่งเป็นเรื่อง
ที่มีผ ลกระทบที่ม หาวิทยาลั ย ควรใช้เป็ น โอกาสในการพัฒ นางานกิจการนักศึกษาให้ เข้มแข็ง ในภาพรวม
สถานการณ์การฆ่าตัวตายถือได้ว่าค่อนข้างมีความรุนแรง โดยส่วนใหญ่ในช่วงที่ผ่านมานี้เป็นการฆ่าตัวตายของ
นั กศึ กษา มหาวิท ยาลั ย ใหญ่ ทุ กแห่ งประสบปั ญ หานี้ กรมสุ ขภาพจิตจึ งมีแนวคิดว่ าน่าจะใช้โอกาสนี้เป็ น
บทเรีย นว่ามหาวิทยาลัย ต่าง ๆ จะแก้ปั ญ หานี้อย่างไร จึงมีการตกลงกันที่จะจัดประชุมของมหาวิทยาลั ย
ประมาณ ๕๐ แห่ ง กลุ่ ม หลั ก คื อ มหาวิ ท ยาลั ย ขนาดใหญ่ และอี ก กลุ่ ม คื อ กลุ่ ม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัยเอกชน เพื่อมาร่วมกันถอดบทเรียนว่าจะทาอย่างไร
ให้ การดูแลนั กศึ กษาดีขึ้ น โดยมีการวางแผนการจัดกระบวนการเป็ นสองขั้น ตอน ขั้น ตอนที่ ห นึ่งคื อเลื อ ก
มหาวิทยาลัยที่มีความพยายามจะมีระบบดูแลนักศึกษาที่เข้มแข็งมานาเสนอ ซึ่งได้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขั้นตอนที่สองเป็นการสัมมนาทั้ง ๕๐ มหาวิทยาลัย
จากนั้น นายกสภามหาวิทยาลัยได้ให้แนวคิด แนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงระบบดูแลนักศึกษา
(รายละเอียดตามสไลด์ประกอบการประชุม)
องค์ ก ารอนามั ย โลก (WHO) ได้ ให้ แ นวทาง (Guideline) การแก้ ปั ญ หาการฆ่ า ตั ว ตาย
ที่ประกอบด้วย LIVE และ LIFE ดังนี้

๓

กล่าวอีกนัยหนึ่ง การปรับ ปรุงระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จะต้อง
ประกอบด้วยการดาเนินการ ๒ ส่วนคือส่วน LIVE ที่เป็นเชิงการบริหาร ประกอบด้วยการมีภาวะผู้นา และ
วิสัยทัศน์ของผู้นาในเรื่อง การดูแล/พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา รวมทั้งมีการดาเนินการในเรื่องนี้ และ
มีการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพด้วย ส่วน LIVE ที่เป็นเชิงการปฏิบัติการ ประกอบด้วย ๑) การลด/กาจัด
หนทางหรือวิธีการที่ส ามารถใช้ในการฆ่าตัวตาย ๒) การสัมมนาสร้างความเข้าใจกับสื่อเรื่องการลงข่าวที่
เหมาะสม ถูกหลักการ ๓) การเพิ่ มทั กษะชีวิตให้ กับนักศึกษาและ ๔) ดาเนิ นการเรื่องการ Early Identification
กลุ่มเสี่ยง ซึ่งทั้งหมดจะเป็นจริงได้ต้องมีการพัฒนาบุคลากรโดยการอบรม และการจัดให้มี PLC
กรมสุขภาพจิตเสนอให้มี การอบรมอาจารย์ที่ปรึกษาทุกมหาวิทยาลัยในลักษณะ Facultybased one-day workshop โดยจะเน้ น การให้ ค วามเข้ า ใจ และให้ Basic Skills ต่ า งๆ แล้ ว มาวางแผน
ร่วมกัน หลักสูตรการประชุมปฏิบัติการการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษา
๑) สามารถอธิ บ ายสถานการณ์ และความจาเป็ นในการพั ฒ นาระบบดูแลช่ว ยเหลื อ นิสิ ต
นักศึกษา
๒) สามารถใช้ทักษะพื้นฐานในการคัดกรองและช่วยเหลือเบื้องต้น
๓) ร่วมกันกาหนดแนวทางในการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
โดยมีแนวทางเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้
- ควรท าเป็ น ลั ก ษณะทั้ ง คณะ (Faculty-based) เพื่ อ ให้ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษาสามารถ
ประสานงานและเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนาระบบ
- จานวนผู้เข้าประชุมอาจารย์ทั้งหมดในคณะ ๒๐- ๕๐ คน เนื่องจากเป็นการจัดในลักษณะ
ปฏิบัติการ (Workshop)
- เน้นกระบวนการฝึกอบรมแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

๔
กิจกรรม ประกอบด้วย
การบรรยาย
ฝึกทักษะ
การอภิปรายกลุ่มย่อย

: แนวคิดและแนวทางการจัดระบบดูแลฯ
: การสื่อสาร การประเมินความเสี่ยง การให้คาปรึกษาเบื้องต้น
: พัฒนาระบบดูแลฯ

Flow chart และวิธีการปฏิบัติ

ของมหาวิทยาลัยที่เป็นจุดแข็ง คือ มีกระบวนการและมีข้อมูลที่จะนาไปเป็นสารสนเทศ แต่ปัญหา
ใหญ่ ของการท าระบบคื อพอวางระบบแล้ ว การท าตามระบบอาจจะยั งขาดความชั ดเจน เข้ มแข็ ง และต้ องมี
การพัฒนาระบบให้ต่อเนื่อง ดังนั้นจึงได้ให้ทุกมหาวิทยาลัยไปทบทวนเรื่องต่างๆ ดังนี้
การรู้ จั กนั กศึ กษาเป็ นรายบุ คคล ให้ มี การ identify ว่าใครเป็ นกลุ่ มเสี่ ยงเพื่ อใส่ ใจให้ มากขึ้ น
ชัดเจน โดยมองพฤติกรรมการเรียน และอาการพฤติกรรมที่จะนาไปสู่ปัญหา เช่น เรื่องการใช้สุรา การติดเกมส์
ถ้ารวมกับพฤติกรรมการเรียน เช่น มาสาย ขาดเรียน หลับในห้องเรียน อาการเหล่านี้เป็น early sign ไม่ต้องรอผล
การเรียนที่ลดลง คนที่จะสังเกตเห็นคือเพื่อนและอาจารย์ที่สอน ระบบนี้จะทาให้อาจารย์ที่พบเห็นเข้าถึงนักศึกษา
แต่ไม่ได้เป็นที่ปรึกษา ก็มีการหารือกันมากว่าควรจะต้องให้อาจารย์ที่เห็ นมีวิธีการสื่อสารทั้งแบบ online และ
offline แจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบ เป็นเรื่องการวางระบบที่คณะต้องหารือกัน
เรื่ องถัดไปที่ควรจะต้องมีการปรับปรุงคือเรื่องการสอนทั กษะชีวิต มี ๒ ส่ วน/คาบที่ ใช้ได้ คื อ
ในการ Homeroom กับ ในการสอนวิชา GE ซึ่งต้องศึกษาเนื้อหาวิชาว่ามีเรื่องการจัดการ การแก้ปัญหาของตนเอง
หรือไม่ อย่ างไร โดยทั่ วไปองค์ประกอบของทักษะชีวิต ได้แก่ การสร้างสั มพั นธภาพ การสื่ อสาร การตัดสิ นใจ
การแก้ปัญหา การจัดการกับอารมณ์ การจัดการกับความเครียด ความรับผิดชอบต่อสังคม ความภูมิใจในตนเอง
การเข้าใจสภาวะผู้อื่น และการตระหนักในตนเอง ในวิชา homeroom ควรนาเรื่องพวกนี้มาให้เรียนรู้ คือ ควรมี

๕
การพัฒนากระบวนการในคาบของการโฮมรูมให้มีผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาในเรื่องของทักษะชีวิตให้เพิ่มมากขึ้น
ทักษะของอาจารย์ที่ปรึกษา ในการดูแลสุขภาพจิตทุกปัญหาของนักศึกษา ต้องมีทักษะ ๓ ส. คือ สอดส่องมองหา
(คนใกล้ ชิดที่ เป็ นกลุ่ มเสี่ ยง) ใส่ ใจรับฟั ง (การฟังอย่างใส่ใจ ช่วยให้ เกิดความไว้วางใจ) ส่ งต่อเชื่อมโยง (เป็ นฝ่ าย
ชักชวน/นาพาเข้าสู่ระบบการรักษา)
มีระบบให้คาปรึกษาที่ยืดหยุ่นมากขึ้น นอกจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว ยังควรมี Peer Counselor
ตอนนี้ มี ระบบใหญ่ เป็ น ระบบ online เป็ น chat board ชื่ อว่ า จั บ ใจ ผ่ านทาง Messenger Facebook แล้ ว
นักศึกษาสามารถคุยด้วยแล้วจะมี AI คอยตอบและพยายามนาไปสู่การออกจากความคิดการฆ่าตัวตาย ระบบ Peer
Counselor มี ๒ แบบ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นผู้ดาเนินการ โดยอบรมนักศึกษามา
เป็น Counselor อีกระบบคือที่คณะแพทย์ เป็นกิจกรรมที่ฝ่ายนักศึกษาทาเอง ซึ่งก็จะมีข้อดีข้อเสียคนละแบบ
ฝ่ายนักศึกษาดาเนินการเองก็จะตอบสนองและเข้าถึงนักศึกษาได้ดี ส่วนที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาดาเนินการก็จะช่วย
ให้นักศึกษาที่มีปัญหาเข้าถึงการช่วยเหลือได้มากขึ้น อีกเรื่องหนึ่งที่ควรพัฒนาคือระบบ Postvention เมื่อมีปัญหา
เกิดขึ้นแล้ว ควรมีระบบการเยียวยาผู้ใกล้ชิดให้ชัดเจน และการป้องกันไม่ให้เกิดซ้า
ในที่สุด ทั้งหมดนี้จะนามาสู่การอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา ในทักษะต่าง ๆ ที่จาเป็น ได้แก่ การฟัง
การถาม รวมทั้งทวนความ สรุปความ สะท้อนความรู้สึก การให้กาลังใจ ให้ข้อมูล รวมทั้งการพัฒนาทางเลือกและ
การเสนอแนะ รวมทั้งกระบวนการให้คาปรึกษา โดยมีข้อเสนอ Timeline การพัฒนาระบบดูแลนักศึกษา ดังนี้

ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม ในส่วนมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่
จุดแข็ง
- มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่มีระบบการดูแลช่วยเหลือที่ดี (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการนาเอา
ระบบหอพัก เครือข่ายนักศึกษาช่วยกันทางาน พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อให้เขาถึงนักศึกษามากขึ้น และให้นักศึกษาเป็น
ผู้ออกแบบกิจกรรม)

๖
- มี ชมรมเพื่ อนช่ วยเพื่ อน โดยมี อาสาสมั ครในการช่ วยเพื่ อน ๒๔ ชั่ วโมงเกี่ ยวกั บการให้
คาปรึกษาหรือพูดคุย และให้นายกสโมสรมีส่วนร่วม นักศึกษามีการใช้ facebook เป็นช่องทางเครือข่ายในการ
ติดต่อสื่อสารและช่วยเหลือกัน
- ปรับระบบให้นักศึกษาเพิ่มการเข้าถึงอาจารย์ที่ปรึกษามากขึ้น เช่น มีเกณฑ์กรณีเกรดไม่ถึง
๒.๐๐ ก่อนลงทะเบียนต้องพบอาจารย์ที่ปรึกษา
ปัญหาและระบบการดูแลช่วยเหลือที่มีอยู่ของมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่
(๑) การช่วยเหลือไม่ครอบคลุม
(๒) การประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องยังล่าช้า
(๓) การดูแลหลังเกิดเหตุการณ์ฆ่าตัวตาย ยังไม่มีการจัดระบบ
(๔) ผู้ปกครองไม่มาหรือไม่รอพบอาจารย์ที่ปรึกษา
(๕) ข้อมูลของนักศึกษาจากอาจารย์ประจาวิชาไม่ถูกส่งต่อถึงอาจารย์ที่ปรึกษา
(๖) อาจารย์ที่ปรึกษามีภาระงานมาก
(๗) การเข้าถึงอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษายังไม่สามารถเข้าถึงได้เท่าที่ควร
(๘) นักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาบุคลิกภาพแตกต่างกันทาให้นักศึกษาไม่เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา
(๙) สื่อ/ การประชาสัมพันธ์ไม่ครบถ้วน ครอบคลุม
(๑๐) ยังไม่มีแผนการเผชิญเหตุวิกฤติเจรจาต่อรอง
(๑๑) ยังไม่มีแผนการเยียวจาจิตใจเพื่อนของผู้เสียชีวิต
ในส่วนของมหาวิทยาลัยขนาดเล็ก กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พบปัญหาและระบบ การดูแลช่วยเหลือที่มีอยู่ ดังนี้
๑) ยั งไม่มีระบบดู แลนักศึกษาในภาพใหญ่ ทั้งมหาวิทยาลัย แม้ว่าบางแห่งมีเพียงศูนย์ให้
คาปรึกษาแต่มีข้อจากัดของการทางาน
๒) การส่งต่อ case อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน ไม่มีเวลาให้นักศึกษา
๓) ระบบส่งต่อไม่เข้มแข็ง ทั้งภายในและภายนอก
๔) นักศึกษาไม่มีความรู้ ปฏิเสธการเจ็บป่วย / ปัญหาซับซ้อน / นักศึกษาเป็นคนต่างจังหวัด
ติดตามลาบาก ผู้ปกครองไม่ร่วมมือ
และมีข้อเสนอแนะดังนี้
(๑) ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา แต่ละแห่งควรมีการทบทวน พัฒนาปรับปรุงเน้นการสร้างความ
ตระหนักและความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
(๒) เสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ด้านการให้คาปรึกษาอย่างต่อเนื่อง

๗
(๓) กรมสุขภาพจิต สนับสนุนเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานกลางด้านการคัดกรองค้นหา และ
ระบุกลุ่มเสี่ยงที่ชัดเจน
(๔) มีเครื อข่ายระดับจังหวัด สนั บสนุนให้ มีชมรม Gatekeeper เพื่ อนช่วยเพื่ อน ชมรม
ผู้ปกครอง และการเชื่อมประสานระหว่างสถาบันศึกษากับสถานบริการสาธารณสุข
(๕) มีระบบรายงาน ข้อมูลการส่งต่อร่วมกันระหว่างเครือข่ายและจัดทาเป็นระบบข้อมูล
สารสนเทศ
(๖) กาหนดให้ เป็ น KPI ของการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเพื่อกระตุ้นให้เกิดการ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
(๗) ควรมีหลักสูตรทักษะชีวิตสาหรับกิจกรรม Homeroom และใช้ชั่วโมงนี้ให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ
(๘) เน้ น Prevention ป้ องกั นเหตุ การณ์ ความรุ นแรงของปั ญหา และการ Postvention
ขอให้มีทีมสาธารณสุขลงไปให้การดูแลในสถาบันการศึกษา กรณีเกิดการเสียชีวิต
(๙) เผยแพร่ App SABAI-JAI ให้มีส่วนช่วยในการสนับสนุนระบบดูแล
(๑๐) ขอให้ จั ดเวที การสื่ อสารอี กครั้ ง เพื่ อให้ ส านั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา
ผู้รับผิดชอบระบบการศึกษาโดยตรงได้เข้ามามีบทบาทหลักสาคัญ
ขอขอบคุณอธิการบดีที่เป็น Facilitator ในการประชุม
อธิการบดีแจ้งว่าได้มีการหารือกับผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ทบทวนระบบ ซึ่งขณะนี้มีกลไกอยู่ใน
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ควรมีการดาเนินการเรื่องนี้ให้ชัด ระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบอาจารย์ที่
ปรึกษาที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ก็ควรมีการทบทวน โดยเฉพาะเรื่องการนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเชื่อมโยงกับ
นั กศึ กษา เช่ น ผ่ าน Smart Card ที่ ให้ สามารถบั นทึ กข้ อมู ลโดยผ่ านผู้ เกี่ ยวข้ องได้ ในเรื่ องที่ ร่ วมมื อกั บกรม
สุขภาพจิ ต ผู้ที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย ได้ไปอยู่ในวงของกรมสุขภาพจิตแล้ว ได้ร่วมประชุ ม ได้เห็ นแนวทาง
ต่าง ๆ คิดว่าในระดับบริหารเข้าใจเรื่องนี้ดีแล้ว เมื่อเปิดภาคเรียนใหม่ สิ่งที่ต้องดาเนินการคือการอบรมอาจารย์
ที่ปรึกษา โดยขอความร่วมมือจากกรมสุขภาพจิต สนับสนุนวิทยากรมาให้แนวทางเรื่องทักษะของอาจารย์ที่ปรึกษา
เพิ่มเติม
อาจารย์สมชาติ เกตุพันธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย สอบถามว่า เนื่องจากกองพัฒนานักศึกษา
ได้ มี การด าเนิ นการตรวจสุ ขภาพนั กศึ กษาในช่ วงการปฐมนิ เทศ อยากทราบว่ าในทางจิ ตเวช มี แบบประเมิ น
สุขภาพจิตในเบื้ องต้นเพื่อคัดกรองให้ พบกลุ่มเสี่ ยงหรือไม่ ถ้ามีควรน ามาใช้โดยกองพัฒนานั กศึกษาในวันตรวจ
สุขภาพช่วงการปฐมนิเทศนักศึกษาหรือไม่
นายกสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นว่า การคัดกรองมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดี ทาให้เรารู้ปั ญหา
ข้อเสียคือต้องลงทุนซึ่งเราต้องเก็บเงินทุกคน และจะทาให้เราเข้าใจผิดได้ง่าย เพราะจริง ๆ การคัดกรองเป็นการคัดกรอง

๘
เฉพาะช่วงเวลานั้น แต่ไม่ได้รับประกันเลยว่าหลังจากคัดกรองแล้วนักศึกษาจะไม่มีปัญหา เพราะปัญหาส่วนใหญ่
เกิดหลังจากการคัดกรองแล้วทั้งสิ้น มีบางวิชาชีพยอมลงทุนคัดกรอง เช่น นักบิน ผู้พิพากษา อัยการ เพราะถ้าคัดกรอง
ได้ สั กหนึ่ งคนก็ คุ้ มค่ าแล้ ว ถึ งอย่ างนั้ นก็ ตาม ส่ วนใหญ่ ปั ญ หาสุ ขภาพจิ ตจะเกิ ดหลั งจากการคั ดกรองแล้ ว
มหาวิทยาลัยจึงควรเป็นระบบคัดกรองใช้ในกรณีที่เมื่อสงสัยว่านักศึกษามีปัญหา โดยให้นักศึกษานั้นๆ ทาการประเมิน
เช่น ภาวะซึมเศร้า ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายมากที่สุด แล้วช่วยให้อาจารย์ที่ปรึกษาตัดสินใจได้ดีขึ้น อย่างนี้
น่าจะเหมาะสม ที่สาคัญอย่าไปยึดติดว่าเมื่อผ่านการคัดกรองแล้วจะไม่มีปัญหา
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๒ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากอธิการบดี
๑) ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร
ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.ชั ยฤทธิ์ ศิ ล าเดช แจ้ งประกาศผลการเลื อกตั้ งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร แทนตาแหน่งที่ว่าง จากการเสียชีวิตของ อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น ผลการเลือกตั้ง
ที่ประชุมเลือก ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รองอธิการบดี ฝ่ายนโยบายและแผนฯ ทาหน้าที่
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร โดยมีวาระการดารงตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของ
ผู้ที่ตนแทน
๒) รายงานผลการดาเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถพล อุสายพันธ์ รายงานผลการดาเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้
(PLC) จานวน ๓ คณะ คือ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมแยกชุด)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ดังนี้
(๑) เรื่องนี้การดาเนินการมีความคืบหน้ามาก เอกสารข้อสรุปชัดเจนดีมาก
(๒) การเรี ยนในสายเทคโนโลยี ต่ าง ๆ ควรเน้ นกิ จกรรม หรื อการปฏิ บั ติ ให้ มากที่ สุ ด
ถ้าเป็นไปได้ควรให้มีชั่วโมงปฏิบัติในสถานประกอบการด้วย
(๓) ควรให้ความสาคัญกับการจัดการให้เกิดการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในกระบวนการเรียน
การสอนด้วย ทั้งนี้เพื่อช่วยแก้ปัญหาเรื่องการไม่กล้าแสดงออกของนักศึกษา
(๔) ควรสนั บสนุนให้ อาจารย์แต่ละรายวิชาศึกษา อาจในรูปการวิจัยเพื่อศึกษาให้ เห็ นถึง
พัฒนาการ ความสนใจของนักศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลทางวิชาการ ที่สามารถเผยแพร่ได้
๓) กิจกรรมที่ มหาวิทยาลั ยด าเนิ นการในช่ วงพระราชพิ ธีบรมราชาภิ เษก โดยเบื้ องต้ นขอ
อัญเชิญพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้มีพระราชดารัสเนื่องในโอกาส พระราชทาน
วโรกาสให้ ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ พร้อมด้วยอธิการบดี เข้าเฝ้า สามครั้ง ขออนุญาตอ่าน
ครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ พระที่นั่งอัมพร

๙
ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ชนะเลิศการแข่งขันที่ได้รับรางวัลในวันนี้ ข้าพเจ้า
ได้ไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏต่อเนื่อง เป็นเวลากว่า ๓๖ ปี แล้ว ทาให้ รู้สึ กว่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน ขอให้ช่วยกันพัฒนาการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละ
แห่งให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น และช่วยพัฒนาสังคมให้เจริญอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาประเทศชาติให้
เจริญรุ่งเรืองสืบไป จึงขอให้ทุกท่านได้ตระหนักในเรื่องนี้และขอขอบใจทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง
พระราชดารัสเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐
ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ชนะเลิศการแข่งขันที่ได้รับรางวัลในวันนี้ ข้าพเจ้า
ได้ไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏต่อเนื่อง เป็นเวลากว่า ๓๐ ปี ทาให้รู้สึกมีความสุข
และมีความผูกพันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหลายอย่างมาก ไปทุกครั้งก็มีความสุข อยากให้ทุกคนมีกาลังใจที่จะ
ทาให้มหาวิทยาลัยราชภัฏของเราเป็นประโยชน์กับประชาชน เป็นประโยชน์ต่อภูมิภาคและท้องถิ่น จริง ๆ จัง ๆ
ในเรื่ อ งการด ารงชี วิ ต เรื่ อ งความรู้ ทั่ ว ไป และข้ อ ส าคั ญ คื อ ผลิ ต คนดี ที่ เห็ น ประโยชน์ แ ก่ ช าติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์และสังคม คิดว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันที่จะเป็นประโยชน์และเป็นกลไกที่พัฒนาประเทศ
ได้อย่างยิ่ง ถ้าหากตั้งใจร่วมกันและคุยกันมาก ๆ จะเป็นสถาบันหลักที่พัฒนาประเทศและประชาชนได้อย่างมาก
ข้าพเจ้าและท่านทั้งหลายคงจะได้คุยกันในโอกาสอันควรต่อไป
พระราชดารัสเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน
ขอขอบใจที่ ได้ให้ มิตรไมตรีจิต และขอบใจในความปรารถนาดี ความตั้งใจ ในการพัฒ นา
สถาบั น การศึกษาและความคิ ดที่ จ ะดู แลประชาชน ขอให้ กาลั งใจในการปฏิ บัติ ห น้าที่ และดี ใจที่ ได้พ บกั น
อย่างสม่าเสมอทุกปี
กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยดาเนินการในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีดังนี้
(๑) เมื่ อ วัน ที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ านจอมบึ งได้ จั ด
กิจกรรม “จอมบึงรวมใจภักดิ์ ชวนมิตรรักออกกาลังกาย” ตั้งแต่เวลา ๐๕.๓๐ น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง โดยมีนักวิ่งจากภายนอก นักศึกษา คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมกว่าสามพันคน โดยกิจกรรมที่จัดในวันที่
๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ทุกเรื่องเป็นเรื่องจิตอาสา ทุกหน่วยงาน ทุกคนมีส่วนร่วมเป็นจิตอาสาโดยการนาอาหาร
มาเลี้ยงผู้เข้าร่วมกิจกรรม และได้มีการร่วมกันบาเพ็ญประโยชน์ในช่วงบ่ายของวันดังกล่าวด้วย
(๒) เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้จัดพิธีสงฆ์
เจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติ โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบ รมราชาภิเษก โดยมี
การถวายจตุปั จจั ยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป ทาบุญ ตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้าและ
ภัตตาหารเพลพระสงฆ์ จานวน ๖๙ รูป ณ ลานหน้าอาคารอานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โดยในพิธีดังกล่าวมีอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการส่งเสริ มกิจการมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร
คณาจารย์ บุ ค ลากร นั ก ศึ ก ษา ของมหาวิ ท ยาลั ย เข้ าร่ว มกิ จ กรรม และคณะวิ ชาก็ ได้ มี การร่วมกั นบ าเพ็ ญ
ประโยชน์ในช่วงบ่ายของวันดังกล่าวด้วย

๑๐
๔) เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ พระราชกิจจานุเบกษา ได้มีการประกาศพระราชบัญญัติ
ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดขึ้นของกระทรวงใหม่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หรือ อว.
ดังนั้น ณ วันนี้ตามหลักการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สังกัดอยู่กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม แล้ ว ขอสรุป เพื่อให้ สภามหาวิทยาลั ยได้ทราบโดยสังเขป ขณะนี้ ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ยังคงทาหน้าที่อยู่ เนื่องจากยังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลง สกอ. ยังคงชื่อเดิมแต่สังกัดกระทรวง
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จนกว่าจะมีการแบ่งส่วนราชการใหม่ การแบ่งส่วนราชการใหม่
จะเกิดขึ้นภายใน ๓ เดือนนี้ ซึ่ง สกอ. จะเป็นงานหนึ่งอยู่ในสานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงนี้ถูกออกแบบว่า
อนาคตข้างหน้าจะไม่มีส่วนราชการ ให้มีเฉพาะสานักงานปลัดกระทรวงอย่างเดียวให้เป็นส่วนราชการ ที่เหลือจะให้
เป็นหน่วยงานในกากับหรือหน่วยงานอิสระ
ประเด็นที่ ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อยู่ภายใต้กฎหมายจัดตั้งสถาบัน ซึ่งตอนนี้
ประกาศไปแล้ว ๘ ฉบับ และยังอยู่ภายใต้ พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึงตามโครงสร้างใหม่จัดเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดกระทรวง คือ สถาบันอุดมศึกษาจะมี
๓ กลุ่ม คือ ๑) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นส่วนราชการสังกัดกระทรวง ๒) สถาบันอุดมศึกษาในกากับของรัฐ
๓) มหาวิทยาลัยเอกชน กากับโดยผ่านบอร์ด ๓ บอร์ดคือ ๑) คณะกรรมการการอุดมศึกษา ๒) คณะกรรมการ
มาตรฐานการอุดมศึกษา หรือ กมอ. ซึ่งจะดูสองเรื่องหลัก คือ การกาหนดมาตรฐาน และกากับมาตรฐาน ดังนั้น
การประกันคุณภาพการศึกษาของอุดมศึกษาจะอยู่ภายในคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ๓) คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (กพอ.) ชุดปัจจุบันทาหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมี กพอ. ใหม่
สิ่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสภามหาวิทยาลั ยคือ สภามหาวิทยาลัยจะต้องจัดให้มีประมวลจริยธรรม
ของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร ผู้เรียน และให้สภามหาวิทยาลัยตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เรื่อง
หลักสูตร ในพระราชบัญญัติเขียนว่าจะต้องมีหลายรูปแบบ ไม่ใช่ในชั้นเรียนอย่างเดียว และต้องตอบสนองทุกช่วง
วัย สามารถทาหลักสูตรได้ตั้งแต่ ประถม พื้นฐาน อาชีวะศึกษา โดยเขียนไว้ในตัวหลักการส่วนรายละเอียดคงจะมี
ตามมาต่อไป ในส่ วนการกากับมาตรฐาน หลั กสูตร จะถูกกากับโดย คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
(กมอ.) ระบบประกันคุณภาพ ถ้าเป็นการประกันคุณภาพภายในก็เป็นเรื่องของมหาวิทยาลัยที่จะต้องดาเนินการให้
มีระบบการประกันคุณภาพภายใน ส่วนการประกันคุณภาพภายนอก ทาง กมอ. จะเป็นผู้กาหนดกรอบ เป็นต้น
โครงสร้างของกระทรวงใหม่ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

๑๑

๑๒

๕) เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการคุรุศึกษา เนื่องจากในข้อบังคับได้กาหนดเรื่องของกรรมการ
คุรุ ศึกษาไว้ แต่ไม่ได้กาหนดให้ ผู้ อานวยการสานั กส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นกรรมการ แต่ เห็ นว่า
สานั กส่งเสริมวิชาการและงานทะเบี ยน เป็ นหน่ วยงานที่จะทาหน้ าที่ในการประสานงานทางวิชาการกับคณะที่
เปิดสอนสายครู จึงได้ขอใช้อานาจตามข้อ ๗ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การจ่าย
ค่าตอบแทนในการนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้อธิการบดีเป็น
ผู้รักษาการตามระเบียบ และมีอานาจออกประกาศ หรือคาสั่งเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบ จึงแต่งตั้ง
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนให้เป็นกรรมการคุรุศึกษาด้วย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
ทางาน ขอแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบเรื่องการแต่งตั้ง ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เป็นคณะกรรมการคุรุศึกษา คณะกรรมการคุรุศึกษา คือ คณะกรรมการที่ดูแลคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
สายครูทุกคณะที่มีการเปิดสอน
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๓ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากกรรมการ
นายเรืองชัย เนตรปฐมพร ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แจ้งว่าคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจะจัดกิจกรรมเดินการกุศลเพื่อสุขภาพ ในงานเขาประทับช้างเทรล ซึ่งจะจัดในวันที่ ๑๕
- ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ โดยกิจกรรมการเดินการกุศล VIP ระยะทาง ๓ กิโลเมตร จะจัดให้มีขึ้นในวันที่ ๑๖
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๑๕ น และกิจกรรมการจัดจาหน่ายตุ๊กตาช้างมาสคอต จึงขอเรียนเชิญกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยทุกท่านร่วมกิจกรรม และขอประชาสัมพันธ์ ตุ๊กตาช้างมาสคอต จัดจาหน่ายราคาจอง ตัวละ
๒๐๐ บาท และจัดจาหน่ ายหน้างาน ตัวละ ๒๖๐ บาท โดยรายได้จากการจัดทากิจกรรมดังกล่าวจะจัดสรรเป็น
ทุนการศึกษาต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๔ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากเลขานุการ
ไม่มี

๑๓
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ประธานขอให้ ที่ ป ระชุ ม ตรวจสอบรายงานการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ านจอมบึ ง
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อรับรองรายงานการประชุม (รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมแยกชุด)
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ติดตามการปฏิบัติตามคาพิพากษาของศาลในคดีหมายเลขดา ที่ บ.๑๖๖/๒๕๕๗ คดีหมายเลขแดง
ที่ บ.๔๖๒/๒๕๖๑
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดาทิพ ชูจิตร ชี้แจงว่า ตามที่ได้มีคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ที่ ๖๘๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวทางให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ ทรงคุณวุฒิ โดยคณะกรรมการดังกล่ าวมี หน้าที่ พิจารณาแนวทางให้ ได้มาซึ่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ ชอบด้วยกฎหมาย ในการปฏิบัติตามคาพิพากษา
ศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขดาที่ บ.๑๖๖/๒๕๕๗ คดีหมายเลขแดงที่ บ.๔๖๒/๒๕๖๑ รายละเอียดตามคาสั่ง
ที่อ้างถึง นั้น
คณะกรรมการฯ ได้ประชุมพิจารณาในเรื่องดังกล่าว ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่
๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จึ งขอรายงานให้ ส ภามหาวิท ยาลั ย ทราบว่า ที่ ป ระชุม ได้ร่วมกัน อภิป รายและ
มีความเห็น ว่า การเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ ทรงคุณวุฒิ (ชุดของผู้ ฟ้องคดี)
จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามคาพิพากษา และให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายตามความเห็นของคณะกรรมการ
กฤษฎี ก า ที่ ได้ วิ นิ จ ฉั ย ว่า การด าเนิ น กระบวนการสรรหาและคั ด เลื อ กรายชื่ อ กรรมการสภามหาวิท ยาลั ย
ผู้ทรงคุณ วุฒิ ของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ หมู่บ้ านจอมบึง ชุดดั งกล่ าว ของคณะกรรมการสรรหาฯ ไม่ชอบด้ว ย
กฎหมาย และจานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ เสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ไม่ครบ ๑๑ คน นั้น ไม่เป็นไป
ตามจานวนที่กฎหมายกาหนด ด้วย จึงมีความเห็นว่าต้องดาเนินกระบวนการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ข องมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ านจอมบึ ง ในส่ ว นที่ ไม่ ถู ก ต้ อ ง ให้ ถู ก ต้ อ งตามความเห็ น ของ
คณะกรรมการกฤษฎี ก าเสี ย ก่ อน โดยเห็ น ควรเสนอประเด็น ข้ อหารือที่ เกี่ ยวข้อ งกับ การดาเนิ น การ ไปยั ง
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสานักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขอให้วินิจฉัย ต่อไป

๑๔
ที่ ป ระชุ ม ได้ มี ก ารอภิ ป ราย เหตุ ใ ดคณะกรรมการพิ จ ารณาแนวทางฯ จึ ง มี ค วามเห็ น ไป
ในแนวทางว่า ควรกลับ ไปดาเนิน กระบวนการสรรหาใหม่ จะนารายชื่อ สารองขึ้น มาแทนเลยได้ห รือ ไม่
เพราะเกรงว่าจะล่าช้า รวมทั้งเกรงว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการปฏิบัติตามคาพิพากษาของศาล ซึ่งที่ประชุมได้มี
การอภิปราย แสดงความคิดเห็น ไปในแนวทางที่ว่า ประเด็นหลักในเรื่องนี้อยู่ที่ว่า กระบวนการสรรหาและ
คัดเลื อกชอบด้ว ยกฎหมายหรือไม่ ถ้ายึดตามคาวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา กระบวนการดังกล่ าว
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้นการนารายชื่อสารองที่เกิ ดขึ้นจากกระบวนการดังกล่าวมาทดแทนเพื่อให้ได้รายชื่อ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยครบ ๑๑ ท่าน เพื่อเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมายไปด้วย
และไม่อาจทาให้กระบวนการสรรหาที่ผ่านมาถูกต้อง อย่างไรก็ตาม การกลับไปดาเนินกระบวนการใหม่เพื่อทา
ให้ชอบด้วยกฎหมาย จะต้องมีการหารือรายละเอียดการดาเนินการกับสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้ น ามติ ข องคณะกรรมการพิ จ ารณาแนวทางให้ ได้ ม าซึ่ งคณะกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จัดทาเป็นข้อหารือที่เป็นรายละเอียดในการปฏิบัติ ส่งให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวินิจฉัย
๓.๒ พิจารณาการปรับผลการดาเนินงานปีการเงิน ๒๕๖๑ และแผนการดาเนินงาน ปีการเงิน ๒๕๖๒
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร อินทร์ศิริพงษ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยมี
มติ ในการประชุ ม ครั้ งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่ อ วัน อั งคารที่ ๒๐ พฤศจิ ก ายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เห็ น ชอบผลการ
ดาเนิ น งานจัดหารายได้และผลประโยชน์ จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง ปีการเงิน
๒๕๖๑ และแผนการดาเนินงาน ปีการเงิน ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น
เนื่องจากหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึงได้ตรวจสอบผลการ
ดาเนิ น งานโครงการจัดหารายได้และผลประโยชน์ จานวน ๓ โครงการ และพบว่า มีตัวเลขคลาดเคลื่ อน
จานวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑๕
กาไร (ขาดทุน)
สุทธิของโครงการ
ลาดับ
โครงการ
(บาท)
ก่อนตรวจสอบบัญชี
๑ บริการสถานที่และครุภัณฑ์
๑,๕๙๐,๑๐๓.๑๖
๒
๓

สระว่ายน้าราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง
ศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพธุรกิจจอมพล

กาไร (ขาดทุน)
สุทธิของโครงการ จานวนเงิน
หมายเหตุ
(บาท)
(บาท)
หลังตรวจสอบบัญชี
๑,๕๗๖,๑๐๓.๑๖ ๑๔,๐๐๐ บันทึกผิดหมวด
กาไรลดลง
๑๐๕,๕๒๔.๔๐ ๑๐๖,๖๒๔.๔๐ ๑,๑๐๐ บันทึกคลาดเคลื่อน
ขาดทุนเพิ่มขึ้น
๑๘๙,๓๕๑.๙๕ ๑๘๙,๓๕๑.๙๕
-

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาปรับตัวเลขเงินกาไรสุทธิจากโครงการจัดหารายได้
และผลประโยชน์ฯ ปี การเงิน ๒๕๖๑ ที่นาส่งมหาวิทยาลัย จานวน ๑,๓๖๖,๗๕๘.๕๑ บาท เป็น จานวน
๑,๓๕๕,๕๕๘.๕๑ บาท และวงเงินงบประมาณสาหรับ จัดทาแผนใช้จ่าย ในปีการเงิน ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นจานวนที่
ไม่เกิน ร้อยละ ๘๐ ของรายรับจริง จานวน ๑,๐๙๓,๐๐๐ บาท ปรับเป็น ๑,๐๘๔,๐๐๐ บาท โดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๒๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการจัดหารายได้และ
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการปรับตัวเลขเงิน
กาไรสุ ท ธิจ ากโครงการจั ดหารายได้ และผลประโยชน์ ฯ ปี การเงิน ๒๕๖๑ ที่ น าส่ งมหาวิท ยาลั ย จ านวน
๑,๓๖๖,๗๕๘.๕๑ บาท เป็น จานวน ๑,๓๕๕,๕๕๘.๕๑ บาท และวงเงินงบประมาณสาหรับจัดทาแผนใช้จ่าย
ในปีการเงิน ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นจานวนที่ไม่เกิน ร้อยละ ๘๐ ของรายรับจริง จานวน ๑,๐๙๓,๐๐๐ บาท ปรับเป็น
๑,๐๘๔,๐๐๐ บาท
ก่อ นที่ จ ะเข้าสู่ ก ารพิ จ ารณาวาระที่ ๓.๓ ที่ ป ระชุ ม ได้ เชิ ญ ผู้ ที่ มิ ใช่ น ายกสภา กรรมการสภา และ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ออกจากห้องประชุม
๓.๓ อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข สืบเนื่อง การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่
๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการคืนเงินส่วนที่เหลือ (นอกเหนือจากเงินค่าจ้าง
และสวั ส ดิ ก ารพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ) เป็ น รายได้ แ ผ่ น ดิ น จ านวน ๓๖,๗๕๘,๖๒๑.๙๒ นั้ น ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีหนังสือที่ ศธ ๐๕๑๑/๔๑๐๔ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ติดตาม

๑๖
การนาเงินเหลือจ่ายจานวนดังกล่าวส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน และแจ้งผลการ
ดาเนินการให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทราบทุก ๖๐ วัน จนกว่าการดาเนินการจะแล้วเสร็จ
มหาวิทยาลัยขอแจ้งว่า เรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการดาเนินการคืนเงินส่วนที่เหลือดังกล่าว
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และหากมีการดาเนินการคืนเงินส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ ให้รายงาน
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วง
๔.๑ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วงจากสภาวิชาการ
๔.๑.๑ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาประจาภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ชี้แจงรายละเอียดว่า ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา
๒๕๖๑ มีนักศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาโท จานวน ๗ คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จานวน ๑
คน และระดับปริญญาตรี จานวน ๔๐ คน ซึ่งคณะกรรมการประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบ
แล้วว่าเป็น ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อ
วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับระดับ ปริญ ญาโท
จานวน ๗ คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จานวน ๑ คน และระดับปริญญาตรี จานวน ๔๐ คน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่
๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
๔.๑.๒ พิ จ ารณา ร่ า ง การเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)
อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ชี้แจงรายละเอียดว่า สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๘) จาก นางสาวปิ ยะวดี พงษ์ สวัสดิ์ ซึ่ง ย้ ายไปเป็ นอาจารย์ผู้ รับ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รของสาขาวิ ช า
คอมพิวเตอร์ศึ กษา เป็ น อาจารย์ ดร.สุ ดจิต หมั่นตะคุ โดยได้รับความเห็ นชอบจากสภาวิชาการในการ
ประชุ ม ครั้ ง ที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่ อวั นที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จึ งเสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณา
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๑๐.๑.๑ แห่ งประกาศกระทรวงศึก ษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ม าตรฐานหลัก สูต รระดับ

๑๗
ปริญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติ เห็น ชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) ดังนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ลาดับ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)
เดิม
ใหม่
๑. นายสมชัย แก้วศิริรัตน์
นายสมชัย แก้วศิริรัตน์
๒. นายอดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า
นายอดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า
๓. นางสาวปิยะวดี พงษ์สวัสดิ์
นายกาญจน์ นาลาด
๔. นายกาญจน์ นาลาด
นายฉัตรชัย ไตรธรรม
๕. นายฉัตรชัย ไตรธรรม
นายสุดจิต หมั่นตะคุ
๔.๑.๓ พิจารณา ร่าง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
อาจารย์ ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก ชี้แจงรายละเอียดว่า สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูป
อาหาร ได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) โดยปรับเพิ่มการเน้นการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการวิจัยเพื่อท้องถิ่น การพัฒนา
ด้านทักษะสาหรับผู้ประกอบการแปรรูปอาหาร และพัฒนาตามผลการประเมินจากนักศึกษา บัณฑิต และผู้ใช้
บัณฑิต ในด้านทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานได้ในสถานประกอบการ
ด้านอุตสาหกรรมอาหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสามารถประกอบอาชีพอิสระได้ โดยใช้ก ระบวนการ
จั ด การเรี ย นการสอนและพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษา เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีคุณธรรมและจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญาทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้
เป็นไปตามผลการเรียนรู้ของหลักสูตรที่ได้กาหนดไว้ โดยได้รับความเห็นชอบ จากสภาวิชาการในการประชุม
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อสังเกตและเสนอแนะ ดังนี้
๑) ควรเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) ในการจัดการเรียนการสอน การเรียนรู้ รวมถึง
การประชาสัมพันธ์หลักสูตร
๒) ควรพิ จ ารณาว่ า รายวิ ช าที่ เกี่ ย วกั บ อาหารนานาชาติ รวมอาหารไทย ขนมไทย ควร
ปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ เนื่องจากเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่คนให้ความสาคัญ

๑๘
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
๔.๑.๔ พิจารณาการปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (๕ ปี) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข ชี้แจงรายละเอียดว่า สาขาวิชาภาษาจีนขอปิดหลักสูตรปิด
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (๕ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) เพื่อจัดทาหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต ๔ ปี โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาวิ ชาการในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ เห็ นชอบการปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (๕ ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
๔.๒ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วงจากคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และ
ระเบียบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
๔.๒.๑ พิจารณา ร่าง พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับ
สาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัย ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
(ฉบับที่ ....) พ.ศ. ....
อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ชี้แจงรายละเอียดว่า โดยที่เป็นการสมควรให้มี
การขอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่ งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไข
เพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ฉบั บ ที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ และฉบั บ ที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้เปิดสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีเพิ่มเติม จึงต้องกาหนดปริญญาและสีประจา
สาขาวิชาดังกล่าว
มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ านจอมบึ งจึ งได้ จัด ท าร่างพระราชกฤษฎี ก าว่าด้ว ย
ปริญ ญาในสาขาวิ ชา อักษรย่ อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาต าแหน่งของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๕ โดยมีการปรับปรุง
และพั ฒ นาหลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต และเปิ ด สอนในสาขาวิ ช าเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มี เดี ย ซึ่ ง ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับทราบหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยผ่าน
การพิจารณาของคณะกรรมการยกร่างกฎหมายฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๙
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว จึ งเสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณา (รายละเอี ยดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อสังเกตและเสนอแนะ ดังนี้
๑) แก้ ไขข้ อความ “สมเด็ จพระปรเมนทรรามาธิ บ ดี ” เป็ น “พระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทรรามาธิบดี”
๒) มีข้อสังเกตว่าชื่อสีประจาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สามารถเขียนเป็นทางการได้
หรือไม่ ควรมีการตรวจสอบ
มติ ที่ป ระชุม อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่ งพระราชบัญ ญั ติมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ ร่าง พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาอักษร
ย่อสาหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้าน
จอมบึง (ฉบับที่ ....) พ.ศ. ๒๕๖๒
๔.๒.๒ พิ จ ารณา ร่าง ข้อบั งคับ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ หมู่บ้ านจอมบึง ว่าด้วยเครื่ องแบบ
ปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า เพื่อให้มีการกาหนดเครื่องแต่งกาย
ของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเครื่องแบบปฏิบัติราชการ (เครื่องแบบสีกากี) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ หมู่บ้ านจอมบึง จึงได้จัดทา ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภั ฏ
หมู่บ้าน จอมบึง ว่าด้วย เครื่องแบบปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... เพื่อให้มีการกาหนดเครื่อง
แต่งกายของพนั ก งานมหาวิท ยาลั ย โดยผ่ านความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการบริห ารงานบุ ค คลประจ า
มหาวิทยาลั ย ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และผ่านความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการยกร่างกฎหมายฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน
๒๕๖๒ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย
เครื่องแบบปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๐
๔.๒.๓ พิ จ ารณา ร่าง ข้อบั งคับ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ หมู่บ้ านจอมบึง ว่าด้วยเครื่ องแบบ
ปฏิบัติราชการของบุคลากรในโรงเรียนสาธิต พ.ศ. ....
นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า เพื่อให้มีการกาหนดเครื่องแต่งกาย
ของบุ ค ลากรโรงเรี ย นสาธิต แห่ งมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ หมู่บ้ านจอมบึ ง ประเภทเครื่อ งแบบปฏิ บั ติ ราชการ
(เครื่องแบบสีกากี) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงได้จัดทาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง ว่าด้วย เครื่องแบบปฏิบัติราชการของของบุคลากรโรงเรียนสาธิต พ.ศ. …. เพื่อให้การกาหนดเครื่องแต่งกาย
ของบุ คลากรโรงเรี ยนสาธิตเป็ นไปด้ วยความเรียบร้อย โดยร่างข้ อบั งคั บดั งกล่ าวได้ ผ่ านความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการยกร่างกฎหมายฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย
เครื่องแบบปฏิบัติราชการของบุคลากรในโรงเรียนสาธิต พ.ศ. ๒๕๖๒
๔.๒.๔ พิ จ ารณา ร่ าง ข้อบั งคั บมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่ บ้า นจอมบึ ง ว่า ด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. ....
นางสาวปราณี สุขเกษม ชี้แจงรายละเอี ยดว่า โดยที่เป็นการสมควรให้มีการปรับปรุง
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนบุคลากร จึงให้ มีการยกเลิก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๗ เนื่องจากมีการออกกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วย
การให้ ข้าราชการพลเรือนในสถาบั น อุดมศึกษาได้รับเงินเดื อน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และมีการออกกฎ
ก.พ.อ. ว่าด้วย การให้ข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงควร
แก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงให้สอดคล้องกับกฎ ก.พ.อ. ดังกล่าว
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง จึงให้ มีจัดทาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนบุคลากรของมหาวิ ทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. .... โดยร่างข้อบังคับดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ผ่านความเห็นชอบจาก

๒๑
คณะกรรมการยกร่ า งกฎหมายฯ ในการประชุ ม ครั้ง ที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่ อ วั น ที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติ ที่ ป ระชุ ม อาศัย อ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๓) แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง พ.ศ. ๒๕๖๒
๔.๒.๕ พิ จารณา ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้ านจอมบึง ว่าด้วยค่าตอบแทน
การดาเนินงานการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า เพื่อให้มีการปรับปรุง
แก้ไขอัต ราค่ าตอบแทนการด าเนิ น งานในส่ ว นของค่ าเดิน ทางและเพิ่ ม เติ ม ค่าที่ พั ก ให้ กับ กรรมการซึ่ งเป็ น
บุคคลภายนอก ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นโดยให้มีการแก้ไขข้อ ๖ ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ว่าด้วยค่าตอบแทนการดาเนินงานการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๔๙
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงให้มีจัดทาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง ว่าด้วย ค่าตอบแทนการดาเนินงานการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....
โดยร่างข้อบั งคั บดังกล่ าวได้ผ่ านความเห็ นชอบจากประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ยเรียบร้อยแล้ ว
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการยกร่าง
กฎหมายฯ ในการประชุมครั้ งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และผ่ านความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
อนึ่ง เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมินการสอนในการขอกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการที่จะต้องมีการประเมินแบบ peer review จึงขอเพิ่มข้อ ๕.๔ ค่าตอบแทนการประเมิน
ของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย (peer reviewer) ใน ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ว่าด้วยค่าตอบแทนการดาเนินงานการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ด้วย
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมและเอกสารประกอบการ
ประชุมแยกชุด)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย
ค่าตอบแทนการดาเนินงานการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๒
๔.๒.๖ พิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางและค่าที่พักของกรรมการดาเนินงานการกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ที่เป็น
บุคคลภายนอก พ.ศ. ....
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า เพื่อให้ มีการปรับปรุง
แก้ไขอัตราค่าตอบแทนการดาเนินงานในส่วนของค่าเดินทาง และค่าที่พักของกรรมการดาเนินงานการกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
มหาวิทยาลั ยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงให้ มีการทาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง เรื่องอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักของกรรมการดาเนินงานการกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการของคณาจารย์ ที่เป็นบุคคลภายนอก พ.ศ. .... โดยร่างประกาศดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจาก
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการยกร่างกฎหมายฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายฯ ในการ
ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง อัตรา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักของกรรมการดาเนินงานการกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์
ที่เป็นบุคคลภายนอก พ.ศ. ๒๕๖๒
๔.๒.๗ พิจ ารณาการให้ ค วามเห็น ของคณะกรรมการกลั่น กรองกฎหมาย ข้อบั งคับ และ
ระเบียบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เกี่ยวกับการขอให้ตรวจสอบและดาเนินการลงโทษ
ทางวินัยตามหนังสือร้องเรียน นางสาวอรุณ ระย้าย้อย
นางสาวธิ ช าภรณ์ จิ น จารั ก ษ์ นิ ติ ก ร ชี้ แ จงรายละเอี ย ดว่ า ตามที่ น ายกสภา
มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยได้รับหนังสือร้องเรียนจาก นางสาวอรุณ ระย้าย้อย เรื่องขอให้ตรวจสอบ
และดาเนินการลงโทษทางวินัย ฉบับลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยในหนังสือดังกล่าวร้องเรียน
ได้ขอให้ มี การพิจ ารณา ๑) ขอให้ มีการตรวจสอบและหากพบความผิ ด ทางวินั ยให้ ดาเนิ นการทางวินัยกั บ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ ๒) เสนอสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อสอบสวนวินัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีคนปัจจุบันฐานละเว้นการปฏิบัติราชการ ไม่ดาเนินการ
ตรวจสอบหรือสวบสวนทางวินัยกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ และ ๓) ขอให้พิจารณาลงโทษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจารณ์ สงกรานต์ อดีตผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ร่วมกัน

๒๓
กล่าวหานางสาวอรุณ ระย้าย้อย ๔) ข้อพิพาทดังกล่าวเป็นคดีสู่ศาลปกครอง และศาลปกครองสูงสุด ได้มีคา
พิพากษาว่าการบอกเลิกจ้างไม่ชอบตามสัญญาให้ชดใช้เงิน นางสาวอรุณ ระย้าย้อย จานวน ๗๖,๖๖๔.๕๑ บาท
พร้อมดอกเบี้ย ศาลอ่านคาพิพากษา เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๕) นางสาวอรุณ ระย้าย้อยได้ขอ
กลั บ มาท างานที่มหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ หมู่บ้ านจอมบึง รายละเอียดตามหนังสื อร้องเรียน ฉบั บลงวันที่ ๓๐
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะกรรมการกลั่ น กรองกฎหมาย ข้ อ บั ง คั บ และระเบี ย บของสภามหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏ หมู่ บ้ านจอมบึ ง ได้ ป ระชุ มพิ จ ารณาในเรื่องดั งกล่ าว ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวัน ที่ ๑๔
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติมอบให้มหาวิทยาลัยไปดาเนินการตามอานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้
ในกฎหมาย เมื่อมหาวิทยาลัยพิจารณาดาเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัยให้ทราบต่อไป
๔.๒.๘ พิจ ารณาการให้ ค วามเห็น ของคณะกรรมการกลั่น กรองกฎหมาย ข้อบั งคับ และ
ระเบียบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เกี่ยวกับการดารงตาแหน่งของผู้บริหาร กรณีอายุเกิน
๖๐ ปี
นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์ นิติกร ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับ
มอบหมายจากสภามหาวิทยาลั ยให้ พิจ ารณาเกี่ยวกับการดารงตาแหน่งของผู้ บริห าร กรณี อายุเกิน ๖๐ ปี
เนื่องจากนายกสภามหาวิทยาลัยได้รับหนังสือจากอาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด เรื่อง การดารงตาแหน่งผู้บริหาร
ในมหาวิท ยาลั ย ลงวัน ที่ ๑๓ กัน ยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และมีกระแสสั งคมเกี่ยวกับการดารงตาแหน่ งของ
ผู้ บ ริ ห าร กรณี อายุ เกิ น ๖๐ ปี จึ งมอบให้ ม หาวิท ยาลั ย ศึ ก ษารวบรวมข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ให้ ข้ อมู ล ต่ อ
สภามหาวิทยาลัย ต่อมามหาวิทยาลัยขอให้คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายฯได้พิจารณาให้ความเห็นในเรื่อง
ดังกล่ าว ตามหนั งสื อ บั น ทึ กข้ อความของส านั กงานสภามหาวิท ยาลั ย ที่ สภม.๐๔๘/๒๕๖๑ ลงวัน ที่ ๒๑
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบัง คับและระเบียบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึงได้ประชุมพิจารณาในเรื่องดังกล่าว ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๒๘ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ จึ งเสนอสภามหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ านจอมบึ ง เพื่ อพิ จารณา (รายละเอีย ดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม)

๒๔
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติมอบมหาวิทยาลัยหารือไปยังศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับการดารง
ตาแหน่งของผู้บริหารที่มีอายุเกิน ๖๐ ปี ว่าสามารถดารงตาแหน่งผู้บริหารได้หรือไม่
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากอธิการบดี
๕.๑.๑ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการอธิการบดี ชี้แจงรายละเอียด
ว่า ด้วยศาลปกครองเพชรบุรี ได้มีพิพากษา 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 คดีพิพาทเกี่ยวกับ
การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคาสั่ง โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลปกครองเพชรบุรีพิพากษา “เพิกถอนมติของ
ผู้ถูกฟ้องคดีในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก
และรับ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ โดยให้มีผลนับแต่คดีถึงที่สุด” และในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีมติ “ไม่อุทธรณ์คดีปกครอง คดีหมายเลขดาที่ บ.๑๗/๒๕๖๑ คดีหมายหมายเลขแดง
ที่ บ.๖/๒๕๖๒ ศาลปกครองเพชรบุรี” จึงมีผลให้ คาพิพากษามีผล และคณบดีคณะครุศาสตร์ตามมติของ
ผู้ถูกฟ้องคดีในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ไม่ได้ดารงตาแหน่งคณบดี ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เพื่อให้การดาเนินงานของคณะดังกล่าวมีความต่อเนื่อง สมควรมีการดาเนินการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์
ให้เป็ นไปตามพระราชบั ญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้าน
จอมบึง ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์
ตามองค์ประกอบ ดังนี้
๑. ดร.คมศร วงษ์รักษา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง ประธาน
๒. ผศ.ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย
รองประธาน
๓. ว่าที่ร้อยตรีสมชาย งามสุขสวัสดิ์ บุคคลภายนอกซึ่งมีความรู้ความสามารถหรือ
มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของคณะที่มีการสรรหา
โดยการแต่งตั้งของสภามหาวิทยาลัย จานวนหนึ่งคน กรรมการ

๒๕
สาหรับกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์องค์ประกอบผู้แทนจากคณาจารย์ประจาหรือคณาจารย์
พิเศษ และผู้แทนจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ ให้มหาวิทยาลัยดาเนินการให้แต่ละองค์ประกอบดาเนิน
คัดเลือกกันเองตามข้อบังคับ เมื่อได้รายชื่อผู้แทนจากคณาจารย์ประจาหรือคณาจารย์พิเศษในคณบดีคณะครุศาสตร์
และผู้ แ ทนจากสภาคณาจารย์ แ ละข้า ราชการ เรียบร้อยแล้ ว ให้ เลขานุ การด าเนิน การจัดท าคาสั่ งแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามเพื่อดาเนินการต่อไป
๕.๑.๒ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการอธิการบดี ชี้แจงรายละเอียด
ว่า ด้วยศาลปกครองเพชรบุรี ได้มีพิพากษา 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 คดีพิพาทเกี่ยวกับ
การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคาสั่ง โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลปกครองเพชรบุรีพิพากษา “เพิกถอนมติของ
ผู้ถูกฟ้องคดีในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก
และรับ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ โดยให้มีผลนับแต่คดีถึงที่สุด” และในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีมติ “ไม่อุทธรณ์คดีปกครอง คดีหมายเลขดาที่ บ.๑๗/๒๕๖๑ คดีหมายหมายเลขแดง
ที่ บ.๖/๒๕๖๒ ศาลปกครองเพชรบุ รี ” จึงมี ผ ลให้ ค าพิ พ ากษามี ผ ล และคณบดี ค ณะมนุ ษ ยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ไม่ได้ดารงตาแหน่งคณบดี ตั้งแต่วันที่ ๒๐
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้การดาเนินงานของคณะดังกล่าวมีความต่อเนื่อง สมควรมีการดาเนินการสรรหา
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗
และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม)
มติ ที่ ป ระชุ ม อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คุณสมบัติ
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามองค์ประกอบ ดังนี้

๒๖
๑ นายประพันธ์ มนทการติวงศ์
.
๒ อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข
๓ ผศ.พจนารถ บัวเขียว
.

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง

ประธาน

อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย
รองประธาน
บุคคลภายนอกซึ่งมีความรู้ความสามารถหรือ
มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของคณะที่มีการสรรหา
โดยการแต่งตั้งของสภามหาวิทยาลัย จานวนหนึ่งคน กรรมการ

สาหรับกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ องค์ประกอบผู้แทนจากคณาจารย์
ประจาหรือคณาจารย์พิเศษ และผู้แทนจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ ให้มหาวิทยาลัยดาเนินการให้แต่ละ
องค์ประกอบดาเนินคัดเลือกกันเองตามข้อบังคับ เมื่อได้รายชื่อผู้แทนจากคณาจารย์ประจาหรือคณาจารย์
พิเศษในคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และผู้แทนจากสภาคณาจารย์และข้าราชการเรียบร้อยแล้ว
ให้เลขานุการดาเนินการจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามเพื่อดาเนินการต่อไป
๕.๑.๓ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการอธิการบดี ชี้แจงรายละเอียด
ว่า ด้วยศาลปกครองเพชรบุรี ได้มีพิพากษา 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 คดีพิพาทเกี่ยวกับ
การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคาสั่ง โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลปกครองเพชรบุรีพิพากษา “เพิกถอนมติของ
ผู้ถูกฟ้องคดีในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก
และรับ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ โดยให้มีผลนับแต่คดีถึงที่สุด” และในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีมติ “ไม่อุทธรณ์คดีปกครอง คดีหมายเลขดาที่ บ.๑๗/๒๕๖๑ คดีหมายหมายเลขแดง
ที่ บ.๖/๒๕๖๒ ศาลปกครองเพชรบุรี” จึงมีผลให้คาพิพากษามีผล และคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตามมติ ของผู้ ถู กฟ้ องคดี ในการประชุ ม ครั้ งที่ ๔/๒๕๖๐ ไม่ ได้ ด ารงต าแหน่ งคณบดี ตั้ งแต่ วันที่ ๒๐ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้การดาเนินงานของคณะดังกล่าวมีความต่อเนื่อง สมควรมีการดาเนินการสรรหาคณบดี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

๒๗
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ตามองค์ประกอบ ดังนี้
๑. ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง ประธาน
๒. ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์
อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย
รองประธาน
๓. ผศ.เกรียงศักดิ์ ทวีวัฒน์
บุคคลภายนอกซึ่งมีความรู้ความสามารถหรือ
.
มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของคณะที่มีการสรรหา
โดยการแต่งตั้งของสภามหาวิทยาลัย จานวนหนึ่งคน กรรมการ
สาหรับกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม องค์ประกอบผู้แทนจากคณาจารย์ประจา
หรือ คณาจารย์ พิ เศษ และผู้ แ ทนจากสภาคณาจารย์ และข้าราชการ ให้ มหาวิท ยาลั ยด าเนิ น การให้ แต่ ล ะ
องค์ประกอบดาเนินคัดเลือกกันเองตามข้อบังคับ เมื่อได้รายชื่อผู้แทนจากคณาจารย์ประจาหรือคณาจารย์
พิเศษในคณบดีคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม และผู้ แทนจากสภาคณาจารย์และข้าราชการเรียบร้อยแล้ ว
ให้ เลขานุ ก ารด าเนิ น การจั ด ท าค าสั่ ง แต่ ง ตั้ งคณะกรรมการสรรหาคณบดี ค ณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม
เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามเพื่อดาเนินการต่อไป
ก่อนที่ จ ะเข้าสู่ การพิ จ ารณาวาระ ๕.๑.๔ ที่ ป ระชุม ได้เชิญ ผู้ ที่ มิ ใช่ น ายกสภา กรรมการสภา และ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ออกจากห้องประชุม
๕.๑.๔ พิจารณาการดาเนินการตามข้อเสนอแนะของสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดราชบุรี
นายพู น ชั ย คทาวัช รกุล ผู้ อานวยการส านั กงานอธิการบดี ชี้แจงรายละเอียดว่า
สานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนั งสื อที่ ศธ ๐๕๑๑/๓๓๔๔ เรื่อง การตรวจสอบงบการเงิน สาหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ถึงนายกสภามหาวิทยาลัย ขอให้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงพิจารณาดาเนินการตามข้อเสนอแนะ
ของสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดราชบุรี และรายงานผลการดาเนินการให้สานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดราชบุรี
ทราบทุ ก ๖๐ วัน จนกว่าจะดาเนิ น การแล้ ว เสร็จ พร้อ มทั้ งแจ้งให้ ส านั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา
ทราบด้วย นั้น
สานักตรวจเงิน แผ่น ดิน (สตง.) ได้มาตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ หลังจากตรวจสอบทาง สตง. ก็จะมีข้อสังเกตจากการ
ตรวจสอบงบการเงิน รวมถึงให้ข้อเสนอแนะด้วย ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีข้อสังเกตอยู่สองข้อ
ได้แก่

๒๘
๑) การบริ ห ารพั ส ดุ จากการตรวจสอบพั ส ดุ ต รวจย้ อ นหลั ง ของปี ๒๕๖๑ ก่ อ น
พบว่า มีครุภัณฑ์ต่ากว่าเกณฑ์ ครุภัณฑ์ต่ากว่าเกณฑ์ ไม่มีให้ตรวจสอบ ๒ รายการ ชารุดรอซ่อม ๙ รายการ
เสื่อมสภาพหรือสิ้นภาพ ๘ รายการ ครุภัณฑ์ไม่มีให้ตรวจสอบ ๖๑ รายการ เกินบัญชี ๗๘ รายการ ชารุดรอซ่อม
๕๙ รายการ และเสื่ อ มสภาพ/สิ้ น สภาพ ๘๓๓ รายการ ซึ่ งมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ หมู่ บ้ านจอมบึ งยั งไม่ ได้
ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
จากรายงานผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๐ รายงานว่า พัสดุไม่มีให้ตรวจสอบ ๓๔๗ รายการ ชารุดรอซ่อม ๙๐ รายการ และเสื่อมสภาพ/สิ้นสภาพ
๕๖๖ รายการ ซึ่งมหาวิทยาลั ย ราชภัฏ หมู่ บ้ านจอมบึงได้มีคาสั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็ จจริงกรณี
ดังกล่าวแล้ ว ปั จ จุ บั น คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงได้ดาเนินการสอบข้อเท็จจริงเสร็จแล้ ว ๑๑ หน่วยงาน
คงเหลืออีก ๒ หน่วยงาน ได้แก่ กองกลาง สานักงานอธิการบดี และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ยังอยู่
ในระหว่างการดาเนินการตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจึงขออนุญาตขยายระยะเวลาดาเนินการ
ไปอีก ๓๐ วัน ทาการ
โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ขอให้ ผู้ บ ริห ารดาเนิ น การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณี ดังกล่ าวข้างต้น และ
กาชับให้คณะกรรมการฯ ดาเนินการสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และรายงานผลการตรวจสอบให้สานัก
ตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดราชบุรีทราบด้วย
๒. ขอให้ผู้บริหารกากับดูแลให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ดาเนินการสอบข้อเท็จจริงให้แล้ว
เสร็จภายในกาหนดเวลา แล้วรายงานผลการตรวจสอบให้สานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดราชบุรีทราบด้วย
ผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยตามข้อเสนอแนะ
๑. มหาวิทยาลัยฯ ได้ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จ จริงเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ ๐๘๕๙/๒๕๖๒ เรื่องแต่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง
๒. มหาวิทยาลัยฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ได้ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้ง
๑๓ หน่วยงาน เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒) ติดตามผลการตรวจสอบงวดปีงบประมาณ ๒๕๖๐ การบัญชี
กรณี การน าเงิ น รายได้ แ ผ่ น ดิ น จากการจั ด เก็ บ ค่ า สาธารณู ป โภค จ านวน
๗,๐๗๑,๙๔๑.๐๗ บาท (ค่าไฟฟ้า จานวน ๖.๘๔๐,๐๕๑.๒๑ บาท และค่าน้าประปา จานวน ๒๓๑,๘๘๙,๘๖
บาท ให้นาเงินรับฝากของปีงบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ส่งคืนเงินรายได้แผ่นดิน จานวน ๑๔๑,๙๓๙.๔๐
บาท และปรับเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ แล้ว จานวน ๑๒,๑๕๓.๘๔ บาท) มาบันทึกบัญชีเป็นเงินรับฝาก
เป็ น การไปปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การและนโยบายบั ญ ชี ส าหรั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ ฉบั บ ที่ ๒ ย่ อ หน้ า ๗.๑๓

๒๙
ที่กาหนดให้บัญชีเงินรับฝาก คือ จานวนเงินที่หน่วยงานได้รับฝากไว้ อาจเป็นเงินนอกงบประมาณประเภท
เงินฝาก เงินมัดจาประกันสัญญา หรือเงินอื่นใด ซึ่งจะต้องจ่ายคืนให้แก่ผู้ฝาก หรือเป็นเงินผ่านมือที่จะต้อง
ส่งต่อไปยังบุคคลที่สามหน่วยงานจะบันทึกเป็นหนี้สินไว้จนกว่าจะมีการจ่ายคืน หรือจ่ายต่อไปยังบุคคลที่สาม
โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
ขอให้สั่ง การเจ้า หน้า ที่ผู้รับ ผิด ชอบติด ตามผลการหารือ จากกรมบัญ ชีก ลาง และรายงานผล
ให้สานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดราชบุรีทราบด้วย
ผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยตามข้อเสนอแนะ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง ได้ จั ด ท าหนั ง สื อ หารื อ กรมบั ญ ชี ก ลางและขอทราบ
ความคืบหน้าการหารือมาโดยตลอด ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๕๖/๓๓๙๒ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง
ขอทราบความคื บ หน้ า การหารื อ เรื่ อ ง การน าเงิน รายได้ จ ากการจั ด เก็ บ ค่ า สาธารณู ป โภคไปช าระหนี้
ค่าสาธารณูปโภค
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยฯ ยังไม่ได้รับการตอบกลับจากกรมบัญชีกลาง จึงได้ดาเนินการสอบถาม
ความคืบหน้าการหารือกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ ๖ ตามหนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ ศธ ๐๕๕๖/๑๔๔๒
ลงวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ขอทราบความคืบหน้าการหารือ เรื่อง การนาเงินรายได้จากการจัดเก็บ
ค่าสาธารณูปโภคไปชาระหนี้ค่าสาธารณูปโภค
ที่ประชุมได้มีการอภิปรายทาไมจึงมีจานวนพัสดุที่เป็นปัญหาค่อนข้างมาก ได้รับคาชี้แจงว่า เนื่องจาก
เป็นการตรวจสอบรายการพัส ดุที่ย้อนหลังไปเป็นเวลาหลายปี จึงเป็นจานวนรายการที่สะสมมา ประกอบกับ
พบว่า จานวนพัสดุที่ย้อนหลังไปหลายปีนั้น มีการลงตัวเลขคลาดเคลื่อน คือ มากกว่าความเป็นจริง ซึ่งจะได้
ตรวจสอบต่อไป ที่ประชุมได้กาชับให้มหาวิทยาลัยดาเนินการตามข้อเสนอแนะของสานักตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดราชบุรี
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบรายงานผลการดาเนินการตามข้อเสนอแนะของสานักตรวจเงิน
แผ่นดินจังหวัดราชบุรี และให้รายงานผลการดาเนินการของมหาวิทยาลัยตามข้อเสนอแนะของสานักตรวจเงิน
แผ่นดินจังหวัดราชบุรีต่อไป

๓๐
๕.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง
๕.๒.๑ พิจารณาคาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของอาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด (เรื่องรับที่ ๓/๒๕๖๑)
นางสาวรพินท์นิภา สุขสวัสดิ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุม
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีมติ “ให้นาระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑ พิจารณาคาวินิจฉัย
เรื่องร้องทุกข์ของอาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด (เรื่องรับที่ ๓/๒๕๖๑) ไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป เพื่อขอ
ความคิดเห็นจากประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย” นั้น จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่ อพิ จ ารณาค าวิ นิ จฉั ยของคณะกรรมการอุ ทธรณ์ และร้ องทุ กข์ ป ระจ ามหาวิ ทยาลั ยเรื่ องรั บที่ ๓/๒๕๖๑
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
ที่ ป ระชุ มได้ มี การอภิ ป ราย ซัก ถามเพื่ อประกอบการพิ จารณาค าวินิ จฉั ยค าร้องทุ ก ข์
ประเด็นที่ ๑ โดยเฉพาะในเรื่องการมีมติให้แก้ไขร้อยละการสั่งเลื่อนเงินเดือนให้ แก่ผู้ร้องทุกข์ จากที่ได้รับ
การเลื่อนเงินเดือน ร้อยละ ๓.๑๒ ไปเป็น ร้อยละ ๓.๒๐ โดยได้รับคาชี้แจงจากประธานคณะกรรมการอุทธรณ์
ร้องทุกข์ของมหาวิทยาลัย ความโดยสรุปว่า การมีมติดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานของหลักการที่ว่า เมื่อเป็นการเลื่อน
เงิน เดื อนในรอบเดี ย วกั น คือ รอบที่ ๑ (๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑) แม้ก ารดาเนิ น การพิ จารณาการเลื่ อ น
เงินเดือน และประกาศผลเป็นคนละห้วงเวลา [ครั้งแรก ประกาศมหาวิทยาลัย ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง
ระดั บ ผลการประเมิ น และอั ต ราร้ อ ยละของฐานในการค านวณเพื่ อ เลื่ อ นเงิน เดื อ นข้ า ราชการ ครั้ งที่ ๑
(๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑) (เพิ่มเติม) ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ สาหรับกลุ่มข้าราชการสังกัด
คณะครุศาสตร์ในภาพรวม ครั้งที่ ๒ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่องระดับผลการประเมินและ
อั ต ราร้ อ ยละของฐานในการค านวณเพื่ อ เลื่ อ นเงิน เดื อ นข้ าราชการ ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑)
(เพิ่มเติม) ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สาหรับผู้ร้องทุกข์ ด้วยเหตุผลในการพิจารณาบริหาร
วงเงินของคณะครุศาสตร์ในห้วงเวลาแรก ยังไม่มีคะแนนผลการปฏิบัติราชการของผู้ร้องทุกข์ ] เกณฑ์หรืออัตรา
การเลื่อนเงินเดือนสาหรับผู้ที่ได้คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการที่เท่ากัน ควรจะได้รับอัตราร้อยละ
ของการเลื่อนเงินเดือนเท่ากัน กรณีนี้ ผู้ร้องทุกข์ที่มีคะแนนผลการปฏิบัติราชการที่ ๙๔.๕๐ คะแนน และได้รับ
การเลื่อนเงิน เดือนในอัตราร้อยละ ๓.๑๒ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่องระดับผล
การประเมิ น และอั ตราร้ อยละของฐานในการค านวณเพื่ อเลื่ อนเงินเดื อนข้ าราชการ ครั้ งที่ ๑ (๑ เมษายน
พ.ศ.๒๕๖๑) (เพิ่มเติม) ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ จึงควรได้รับการเลื่อนเงินเดือนในอัตราร้อยละ
๓.๒๐ เท่ากับข้าราชการในสังกัดคณะครุศาสตร์ ที่มีคะแนนผลการปฏิบัติราชการที่เท่ากัน ที่อยู่ในการพิจารณา
บริหารวงเงินของคณะครุศาสตร์ครั้งแรก โดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่องระดับ
ผลการประเมินและอัตราร้อยละของฐานในการคานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน พ.ศ.
๒๕๖๑) (เพิ่มเติม) ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามหลักการเมื่อเป็นการเลื่อนเงินเดือนใน

๓๑
รอบเดียวกัน คือ รอบที่ ๑ (๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑) เกณฑ์หรืออัตราการเลื่อนเงินเดือนสาหรับผู้ที่ได้คะแนน
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการที่เท่ากัน ควรจะได้รับอัตราร้อยละของการเลื่อนเงินเดือนเท่ากัน ดังที่กล่าวแล้ว
ซึ่งที่ประชุมได้รับคาชี้แจงจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหารและอธิการบดี ว่า
เกณฑ์ ห รื อ อั ต ราการเลื่ อ นเงิน เดื อ น ไม่ ได้ มี ก ารประกาศระบุ เป็ น เกณฑ์ ห รื อ อั ต ราออกมา และถ้ าจะท า
ก็ไม่สามารถกระทาได้ เพราะในการพิจารณาอัตราการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการจะขึ้นอยู่กับ วงเงินที่คานวณ
จากฐานเงินเดือนของข้าราชการทั้งหมดที่อยู่ในการพิจารณาแต่ละครั้ง กล่าวอีกนัยหนึ่ง จานวนวงเงินที่ใช้
ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในแต่ละครั้ง จะเป็นตัวกาหนดสาคัญว่า ข้าราชการที่มีผลคะแนนการปฏิบัติราชการ
เท่าใดควรจะได้รับอัตราการเลื่อนเงินเดือนเท่าใด กรณีของผู้ร้องทุกข์ เมื่อการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนผู้ร้องทุกข์
เป็น คนละครั้งกับกลุ่ มข้าราชการสังกัดเดียวกัน ทาให้ วงเงินที่ใช้ในการบริหารหรือ ใช้ในการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนไม่เท่ากัน มีผลให้อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือน จึงไม่เท่ากัน แม้จะเปรียบเทียบกันก็ไม่สามารถ
กระทาได้ ดังนั้น การจะปรับอัตราการเลื่อนเงินเงินเดือนของผู้ร้องทุกข์ ให้ตรงหรือเท่ากับกลุ่มข้าราชการ
(ที่มีคะแนนผลการปฏิบัติราชการเท่ากัน) จะไม่สามารถกระทาได้ถ้ายึดตามหลักการเหตุผลที่กล่าวมา
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๓) และ(๑๗) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ ดังนี้
๑) เห็นชอบคาวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยที่มีต่อ
เรื่องรับที่ ๓/๒๕๖๑ คาร้องทุกข์ประเด็นที่ ๒ และประเด็นที่ ๓
๒) ให้คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์พิจารณาทบทวนคาวินิจฉัยที่มีต่อคาร้องทุกข์
ประเด็นที่ ๑ ในส่วนที่ให้มหาวิทยาลัยแก้ไขร้อยละการสั่ งเลื่อนเงินเดือนให้กับผู้ร้องทุกข์ โดยนาข้อมูลที่ได้
รับคาชี้แจงเพิ่มเติมไปประกอบการพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
กาหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา
๑๓.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เลิกประชุมเวลา ๑๘.๑๐ น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค์
นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข

ผู้บันทึกและตรวจรายงาน
ผู้พิมพ์
ผู้พิมพ์
ผู้บันทึกและตรวจทานรายงาน

