๑

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น ๓ อาคารอานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รายนามผู้เข้าประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทาหน้าที่
แทนนายกสภามหาวิทยาลัย
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดี
๓. ดร.กาพล วันทา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ดร.คมศร วงษ์รักษา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. นายเรืองชัย เนตรปฐมพร
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ กรรมการจากผู้บริหาร
๙. อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น
กรรมการจากผู้บริหาร
๑๐. อาจารย์ทัศนีย์ นาคเสนีย์
กรรมการจากผู้บริหาร
๑๑. อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง
กรรมการจากผู้บริหาร
๑๒. อาจารย์ ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
๑๓. อาจารย์ ดร.บุรินทร์ นรินทร์
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
๑๔. อาจารย์ ดร.สุดจิต หมั่นตะคุ
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
๑๕. อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข
รองอธิการบดี
๑๖. นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์
นิติกร
๑๗. นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๑๘. นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีปัญญา คามีศักดิ์
๓. นายพูนชัย คทาวัชรกุล
๔. อาจารย์ ดร.เสรี เพิ่มชาติ
๕. อาจารย์เชาวลิต สมพงษ์เจริญ
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ผู้ช่วยเลขานุการ

รองอธิการบดี
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
อาจารย์ประจาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์

๒
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากประธาน
๑) เมื่อวันพุธที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็น
ผู้แทนพระองค์ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ พร้อมคณะได้เดินทางมาลงพื้นที่เยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ถึงมหาวิทยาลัยเวลา ๐๙.๐๐ น. โดยในภาคเช้าเป็นการรายงานการดาเนินการโครงการของมหาวิทยาลัย
๔ โครงการ ได้แก่ โครงการสสส.จอมบึงมาราธอน โครงการครูพันธ์บึง โครงการโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ และ
โครงการตลาดอมยิ้ม โดยในช่วงบ่ายได้ไปเยี่ยมชมโรงเรียนสร้างสุขฯ ณ องค์การบริหารส่วนตาบลจอมบึง
และเยี่ยมชมตลาดอมยิ้ม ในพื้นที่จริง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็น ๑ ใน ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพื้นที่การลงพื้นที่เยี่ยม ได้สอบถามอธิการบดีและรับทราบข้อมูลว่า แต่ละมหาวิทยาลัย
ราชภัฏต้องเขียนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนนาเสนอ และฝ่ายเลขาของพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รวมถึงคณะกรรมการของที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทาการคัดเลือกมหาวิทยาลัยที่จะลงพื้นที่เยี่ยม
ภาคละ ๑ มหาวิทยาลัย ผลการคัดเลือก ภาคเหนือ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ภาคตะวันตก ได้แก่
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ภาคใต้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทาให้รู้สึกภาคภูมิใจในผลงานของชาวราชภัฏที่มีต่อชุมชน ยิ่งมหาวิทยาลัย
ของเราได้รับเลือกเป็นพื้นที่เยี่ยม ถือเป็นโอกาสที่ดียิ่ง ขอชื่นชมอธิการบดี รองอธิการบดีฯ คณบดี คณาจารย์
ข้าราชการ เจ้ าหน้ าที่ นั กศึกษา ชุมชน หน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ปฏิบัติห น้าที่และนาเสนอโครงการทั้ง
๔ โครงการ จนเป็นที่ชื่นชมขององคมนตรี
สิ่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสภามหาวิทยาลัยโดยตรงคือ ในหลวงรัชกาล ที่ ๑๐ ที่ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ เนื่องจากทรงพระราชทานปริญญาบัตรให้กับบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมาอย่าง
ยาวนาน ทรงมีพระราชประสงค์ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสร้างคนดี มีงานทา พัฒนาระบบการศึกษา พัฒนาครู
ให้มีคุณภาพ และพัฒนาท้องถิ่น ทรงได้มอบหมายองคมนตรี โดยเฉพาะท่านพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
ให้ดูแลงานด้านนี้ จนในที่สุดได้มีการกาหนดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏออกเป็น ๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ๒) ยุทธศาสตร์การการผลิตและพัฒนาครู ๓) ยุทธศาสตร์การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา ๔) ยุ ทธศาสตร์ การพัฒ นาระบบการบริห ารจัดการ พระองค์ท่านยั งได้พระราชทาน
ข้อ เสนอแนะ ประเด็ น ส าคั ญ คื อ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ ต้อ งรั บทราบและวิเ คราะห์ ปั ญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น และเมื่อมีโจทย์ที่ตกลงกันแล้ว ให้นายุทธศาสตร์ใหม่มาพัฒนาใช้และปรับให้เหมาะสมกับท้องถิ่น
ซึ่งท่านองคมนตรีเสนอว่า สภาสถาบัน ควรกาหนดเป็นนโยบาย ในฐานะที่ทาหน้า ที่ตรงนี้จึงขอนาเรีย น
สภามหาวิทยาลัยให้ได้รับทราบ เรียนเชิญอธิการบดี ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
อธิการบดีให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ตามที่ท่านอุปนายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
ท่านองคมนตรีมาลงพื้นที่เยี่ยมในบทบาทที่ได้รับมอบจากในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ให้ดูแลด้านการศึกษาและ

๓
มหาวิทยาลัยราชภัฏ นอกจากท่านองคมนตรีแล้ว ยังมีผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ผู้บริหาร
ระดับสูงจากกระทรวง และจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นคณะลงพื้นที่เยี่ยม ประโยชน์
ที่ได้รับทันที คือ การประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย เพราะหลังจากท่านและคณะกลับแล้ว มีการนาเสนอข่าว
ในช่วงข่าวในพระราชสานั ก เนื่ องจากท่านมาทางานต่างพระเนตรพระกัณฑ์ (จากนั้นนาเสนอคลิ ปข่าว)
อธิการบดีกล่าวต่อว่า ทั้ง ๔ โครงการที่ได้นาเสนอเป็นโครงการที่ท่านองคมนตรีเห็นว่า มหาวิทยาลัยมาถูกทางแล้ว
มหาวิทยาลัยควรทาให้เห็นผลเด่นชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชนโยบายที่ทรงเน้นว่า ต้องทางานให้ตรง
เป้าหมาย โดยท่านย้าว่า เป้าหมาย คือ area - based คือ พื้นที่เป้าหมาย สองคือ issue - based คือ สิ่งที่
เป็นความต้องการที่แท้จริง (ของพื้นที่เป้าหมาย) ที่มหาวิทยาลัยจะตอบสนอง เรื่องครูพันธ์บึงต้องขอขอบคุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ อดีตอธิการบดีที่ท่านได้ริเริ่มโครงการนี้ไว้ และผู้บริหารได้มาต่อยอด
ซึ่งในวัน นั้น ท่านเลขาของท่า นองคมนตรี ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรมีการพัฒ นาโครงสร้างพื้น ฐานการผลิต
(ครูพันธ์บึง) (infrastructure) ให้เข้มข้น เช่น เรื่องระบบการอยู่ประจาของนักศึกษา เพื่อให้สามารถรองรับ
การขยายตัวของโครงการครู คืน ถิ่นที่จะเกิดขึ้น ซึ่งต้องได้รับการสนับสนุน ผู้บริหารคงต้องมีการหารือกัน
ในเรื่ อ งนี้ เพราะอาจจะต้ อ งเสนอเป็ น โครงการใหญ่ ที่ ร วมถึ ง การมี ห อพั ก โครงการจอมบึ ง มาราธอน
เป็นโครงการที่มีผลกระทบสูงมาก ได้ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ท่านองคมนตรีได้ชื่นชมที่กาลัง
ก้าวไปสู่สากล แต่สิ่งที่ต้องทบทวน โดยนาข้อมูลมาศึกษา คือ การออกกาลังกายของคนในพื้นที่ด้วย
ขอขอบคุณสภามหาวิทยาลัย ที่ให้การสนับสนุนทาให้การขับเคลื่อน การต่อยอด ๔ โครงการนี้
มีความเป็นไปได้ รวมทั้งขอขอบคุณผู้บริหารในอดีตทุกท่าน
๒) แจ้งประชาสัมพันธ์งานเขาประทับช้างเทรล จัดขึ้นเป็นปีที่ ๒๙ ภายใต้โครงการเดิน วิ่ง ปั่น
ชมสวนมวลไม้ในวรรณคดีบ้านจอมบึง ซึ่งจะจัดในวันที่ ๑๗ – ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นความร่วมมือ
ของมูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สวนพฤกษศาสตร์ วรรณคดีบ้านจอมบึง
ส่วนราชการต่างๆ ชุมชน สปอนเซอร์ และอาสาสมัคร ปกติจะจัดวันเดียวกัน แต่เนื่องจากจานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีมาก และโดยที่กิจกรรมมีทั้งวิ่งเขาประทับช้างเทรล และจักรยาน เฉพาะการวิ่งเทรล ปีนี้มีผู้มาร่วม
วิ่งประมาณ ๔,๐๐๐ คน จึงแบ่งการแข่งขันออกเป็น ๒ ช่วง เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาคอขวดนักวิ่งในช่องทาง
แคบๆ บนภูเขา ดังนั้น การวิ่ง ๑๐ กิโลเมตร การเดิน วิ่ง ๓ กิโลเมตร จะจัดขึ้นวันเสาร์ที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ส่วนการวิ่งระยะ ๒๑ กิโลเมตร และ ๓๒ กิโลเมตร จัดในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่วนจักรยาน
เสือภูเขา และจักรยานทางเรียบ จะจัดในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้เรียนเชิญผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นประธานการปล่อยตัว จึงขอเรียนเชิญกรรมการสภามาร่วมในกิจกรรมดังกล่าว
ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์ แสดงความเห็นว่าเพิ่มเติมว่า ด้วยในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ทรงมี
พระมหากรุณาธิคุณต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทรงพระราชทานปริญญาบัตรมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และ
ขณะนี้โครงการต่าง ๆ ได้มีโอกาสถึงพระเนตรพระกัณฑ์ เป็นไปได้หรือไม่ว่าจะมีการขอพระบรมราชานุญาต
ให้นักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโทของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจาก
พระองค์ท่าน โดยอาจปรึกษาการดาเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อีกโครงการหนึ่ง คือ

๔
โครงการจอมบึงมาราธอน ถ้ามีการตั้งคณะกรรมการเพื่อยกระดับให้เป็นสากล จะเป็นการสมควรหรือไม่ที่จะ
กราบบังคมทูลเชิญพระเจ้ าหลานเธอหระองค์เจ้าพั ชรกิตติยาภาทรงเป็นประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของ
คณะกรรมการ
๑.๒ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากอธิการบดี
๑) ผลคะแนนการประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนินงานของมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ ตามที่ได้มีนโยบายของ คสช. และนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการที่จะให้ส่วนราชการ รวมถึงหน่วยงาน
ที่รับงบประมาณแผ่นดิน ทางานด้วยความโปร่งใส และจะมีการประเมินโดยหน่วยงานอิสระ ซึ่งในปีนี้ คือ
โรงเรี ยนนายร้ อยพระจุล จอมเกล้ า วิธีการประเมิน ใช้วิธีการ evidence-based คือ ๑) เอกสารหลั กฐาน
การจัดซื้อจัดจ้างในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายปีงบประมาณ โดยให้ผู้ประเมินตรวจสอบ ๒) สอบถาม
ความคิ ด เห็ น ของบุ ค ลากรภายในมหาวิ ท ยาลั ย โดยสอบถามผู้ บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ คณาจารย์ เจ้ า หน้ า ที่
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และสอบถามบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการทางานของมหาวิทยาลัย จากนั้นนาคะแนน
ทั้ ง หมดมาประมวลผล ผลการประเมิ น ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (รายละเอี ย ดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมแยกชุด ) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้คะแนน ๘๕.๗๑ เป็นลาดับที่ ๘ จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง ๓๘ แห่ง ทั่วประเทศ อยู่ในเกณฑ์หน่วยงานที่มีความโปร่งใสระดับสูงมาก นับเป็น
กาลังใจให้กับหน่วยงาน บุคลากร เจ้าหน้าที่ทางาน เมื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์อย่างละเอียด เพื่อศึกษาว่า
ส่ว นใดที่มีคะแนนน้อย พบว่า คือ ส่ ว นที่เป็น การรับรู้ภ ายในที่ได้คะแนนไม่สู ง ขณะที่การรับรู้ ภ ายนอก
ได้คะแนนเต็ม แสดงว่าการสื่อสารภายใน ยังไม่ทั่วถึงบุคลากรภายใน จะต้องมีการปรับปรุงวิธีการสื่อสาร
สร้า งความเข้าใจภายในต่อไป คะแนนที่ รายงานเป็นการเปรียบเที ยบเฉพาะกับมหาวิทยาลั ยราชภัฏ แต่ถ้ า
เปรียบเทียบกับส่วนราชการในจังหวัดราชบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอบึงได้คะแนนสูงสุด
๒) การปฏิบั ติห น้ าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง
เนื่องจากสภามหาวิทยาลั ยมีมติให้มหาวิทยาลัยนาเรื่องการปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการผ่านเลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อให้ทราบเจตนารมณ์ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มิได้
ประสงค์ ที่ จ ะทอดเวลาการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ก รรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ให้ เ นิ่ น นานตามที่ มี
ผู้ตั้ง ข้อ สัง เกต และขอแนวทางการดาเนิน การเพื่อ เป็น ทางออกให้กับ สภามหาวิท ยาลัย ราชภัฏ หมู่บ้า น
จอมบึง นั้น มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการเรื่องดังกล่าวเรียบร้อย และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แจ้งว่าได้นาเรียนเรื่องดังกล่าวเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ได้รับทราบแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
๓) มอบอาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น ให้ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องการโปรดเกล้ากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมว่า ตามที่ สภามหาวิทยาลัยได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๔
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้เสนอโปรดเกล้ากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดของผู้ฟ้องคดีตามคาสั่ง

๕
ของศาล ซึ่งได้ดาเนินการไปแล้วนั้น เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เลขานุการสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาได้ทาเรื่องขอหารือกับคณะกรรมการกฤษฎีกา และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ผ่านมา
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีหนังสือให้มหาวิทยาลัยส่งผู้แทนไปร่วมกับสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เพื่อชี้แจง ตอบคาถามคณะกรรมการกฤษฎีกา ผลการพิจารณาข้อหารือจะเป็นอย่างไรต้องรอให้สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งให้ทราบต่อไป
๔) รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
อธิ การบดี ชี้แ จงว่า เมื่อ เปรี ยบเที ยบคะแนนเฉลี่ ย O-NET ของโรงเรีย นสาธิ ตแห่ ง
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง ๕ วิช า ได้แก่ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม และวิชาภาษาอังกฤษ เปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนระดับจังหวัด (ราชบุรี)
ระดับภาค ระดับสังกัด และระดับประเทศ ผลโดยสรุปปรากฏว่า คะแนน O – NET เฉลี่ยของโรงเรียนสาธิตฯ
สูงกว่าคะแนน O – NET เฉลี่ยของโรงเรียน ทุกกลุ่ม ทั้งในระดับจังหวัด ในระดับภาค และในระดับประเทศ
ยกเว้นกับกลุ่มโรงเรียนสาธิต ในสัง กัด สานัก งานคณะกรรมการการอุด มศึก ษาด้ว ยกัน (รายละเอีย ดตาม
เอกสารประกอบการประชุม แยกชุด)
ต้องขอบคุณคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ ฯ คณะครุศาสตร์ และคณะมนุษย์ศาสตร์ ฯ
ที่ได้ไปช่วยพัฒนานั กเรี ยนโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และยังเป็นการพิสู จน์ว่า
กระบวนการเรีย นการสอนของโรงเรีย นสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง ที่เ น้น กระบวนการคิด
ไม่ได้เน้นการสอนแบบกวดวิชาเป็นวิธีการทีไ่ ด้ผล
ประธานที่ประชุมขอชื่นชมและขอบคุณ อดีตอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย
ยมดิษ ฐ์ ที่ ได้ริ เริ่ ม สร้ า งโรงเรี ย นสาธิตแห่ งมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ หมู่ บ้านจอมบึ งขึ้น มา จนเกิดเป็นสิ่ งที่น่ า
ภาคภูมิใจในวันนี้ และต้องขอบคุณผู้บริหาร ครูอาจารย์ของโรงเรียน ตลอดจนผู้บริหารของมหาวิทยาลัยที่ช่วย
ส่งเสริมสนับสนุน ให้ได้ผลคะแนนที่สะท้อนคุณภาพของโรงเรียน
ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์ เสนอข้อคิดเห็นว่า ควรมีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล
ข่าวสารดังกล่าว กับสื่อมวลชน ไปยังแหล่งที่นักเรียนหรือผู้ปกครองรับรู้ ไปยังแหล่งกวดวิชา รวมทั้งให้ถึง
ผู้ประกอบการได้ทราบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง จะส่งเสริมวิธีการเรียนการสอนแบบ Active learning โดยที่ผ่านมาปีการศึกษา ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้เชิญนายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ และเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้เชิญ
ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาอบรมให้ความรู้กับคณาจารย์ และ ในวันที่ ๑๕ –
๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่จะถึงนี้ จะมีการนาโปรแกรม Training for the Trainer มาอบรมให้กับคณาจารย์
กลุ่มเป้าหมายจานวน ๕๐ คน มหาวิทยาลัยกาหนดนโยบายหลักในปี ๒๕๖๐ ไว้ว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยที่เป็น
อาจารย์บรรจุใหม่ทุกคน จะต้องสอนแบบ Active Learning และจะจัดตั้ง Active Learning Center ขึ้น

๖
เพื่อติดตามอาจารย์กลุ่มเป้ าหมายดังที่กล่าวและอาจารย์รุ่นใหม่ทุกคน และเพื่ อให้เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยน
เปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการเรียนการสอน แบบ Active Learning เพื่อให้สามารถเกิดเป็นการปฏิบัติได้จริง
ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์ กล่าวเสริมว่าควรใช้การเรียนการสอนนี้กับนักศึกษาโครงการ
ครูพันธ์บึง ให้ได้ด้วย
๕) เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สถาบันขงจื๊อของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้มาลงนาม
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อจัดตั้งให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์สอบ HSK เดิมจะต้องไป
สอบที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสามารถจัดให้มีการจัดการสอบ HSK ได้ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคมพ.ศ. ๒๕๖๐
๖) เมื่อวันที่ ๑๑ – ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา อธิการบดี อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข
รองอธิก ารบดี ที่ดูแลงานด้านวิเทศสัมพัน ธ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประธานสาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม และประธานสาขาวิชาภาษาไทย
ได้เ ดิน ทางไปเยือ นมหาวิท ยาลัย มะริด สาธารณรัฐ แห่ง สหภาพเมีย นมาร์ เพื่อ ขยายผลความร่ว มมือ
ทางวิชาการต่อจากการที่ มหาวิทยาลัยมะริดได้ส่งอาจารย์มาสอนวิช า General Education วิชาภาษา
ประเทศเพื่อนบ้านให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภั ฏหมู่บ้านจอมบึงในภาคการศึกษาที่ผ่านมา การขยายผล
ความร่วมมือครอบคลุม ๒ เรื่อง คือ ๑) การสอนภาษาไทยให้กับนักศึกษาและผู้สนใจที่มหาวิทยาลัยมะริด
๒) เรื่องการท่องเที่ยว ที่ทางมหาวิทยาลัยมะริดยังไม่มีการจัดการเรียนการสอนทางด้านนี้ ซึ่งทั้งสองเรื่องดังกล่าว
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงอาจนาร่องโดยการส่งอาจารย์ไปอบรม ให้แก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจ
นายเรืองชัย เนตรปฐมพร กล่าวเสริมว่า ขอชื่นชมอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี และ
ผู้เกี่ยวข้อง สิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยเราไปเจรจาขยายความร่วมมือทั้งเรื่องเกี่ยวกับภาษาไทยและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยมะริ ดให้การต้อนรับและตอบรับการขยายผลความร่วมมือเป็นอย่างดี คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยยินดีที่จะให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยเท่าที่ทาได้อย่างเต็มที่
๑.๓ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากกรรมการ
ดร.คมศร วงษ์ รั ก ษา แจ้ ง ว่ า ได้ รั บ มอบหมายจากสภาการศึ ก ษาให้ ถ อดบทเรี ย นของ
สถานศึกษาทั้งระดับพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา โดยให้พิจารณาเลือกสถาบันหรือสถานศึกษาเพื่อที่จะทาการ
ถอดบทเรียน ซึ่งตอนนี้มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ที่กาลังจะออกมา ในส่วนของสถาบันอุดมศึกษา
อาจเลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นสถาบันอุดมศึกษาในการถอดบทเรียน เนื่องจากมีพัฒนาการ
มาโดยลาดับ ดังนั้นอาจได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร และนักศึกษา เป็นโอกาส
ที่ท่านกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารจะได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล
๑.๔ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากเลขานุการ
ไม่มี

๗
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ประธานขอให้ ที่ ป ระชุ ม ตรวจสอบรายงานการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยไม่มีการแก้ไข
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ การแก้ไขข้อมูลการเสนอขอจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีวสันต์ นาคเสนีย์ ชี้แจงรายละเอียดว่า เนื่องจากสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีหนังสือถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อ งการจัดตั้ง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการจัดตั้งส่วนงานภายในที่ต้องดาเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่ว นงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยได้แจ้งว่าได้ตรวจสอบ
เอกสารทีม่ หาวิทยาลัยได้ส่งเพื่อเสนอขอจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแล้ว พบว่า รายละเอียดข้อมูล
กรอบอัตรากาลังในภาพรวมของมหาวิทยาลัยและข้อมูลกรอบอัตรากาลังในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ยังไม่ชัดเจนและสอดคล้ องกัน สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอให้มหาวิทยาลัยปรับปรุงข้อมูล
ดัง กล่า ว ให้ถูก ต้อ งตามแบบฟอร์ม การเสนอขอจัด ตั้ง ส่ว นงานภายในระดับ คณะ/สานัก หรือ เทีย บเท่า
ข้อ ๕) ระบบการบริหารงานบุคคลพร้อมแนบเอกสารประกอบเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยจึงดาเนินแก้ไขข้อมูล
ดังกล่าวเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยมีมติรับทราบ และเห็นชอบการแก้ไขข้อมูล ในเอกสารการเสนอ
ขอจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตามที่เสนอ
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วง
๔.๑ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วงจากสภาวิชาการ
๔.๑.๑ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ชี้แจงรายละเอียดว่า ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีนักศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
จ านวน ๓ คน และระดั บ ปริ ญ ญาตรี จ านวน ๒๐๑ คน ซึ่ ง คณะกรรมการประเมิ น ผลการศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัย ได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการ

๘
ประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
ให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับระดับปริญญาโท
จานวน ๓ คน และระดับปริญญาตรี จานวน ๒๐๑ คน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๔.๑.๒ พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖)
อาจารย์ ดร.เสรี เพิ่มชาติ ชี้แจงรายละเอียดว่า ด้วยสาขาวิชาชีพครู ขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) โดย นาย
พิษณุ วรดิษฐ์ แทน นายสุริยะ ชมศรีเมฆ ซึ่งได้ลาออก เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่
๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๑๐.๑.๑ แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิ ท ยาลั ย มี ม ติ เ ห็ น ชอบการเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖)
๔.๑.๓ พิจารณาการขอแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๔
อาจารย์เชาวลิต สมพงษ์เจริญ ชี้แจงรายละเอียดว่า ด้วยหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิช านิ ติศาสตร์ ขอแก้ไขปรั บ ปรุ งหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๔ ในส่ว นแผนที่แสดงการ
กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curiculum Mapping) เนื่องจากเดิม
มีการกาหนดความรั บ ผิ ดชอบหลั กในแต่ล ะด้านของทุกรายวิช าในหลั กสู ตรมากเกิน ไป ทาให้ การวัดและ
ประเมินผลไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแต่ละรายวิชา จึงได้ขอแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้การจัดการเรียนการ
สอนของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่
๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๔

๙
๔.๒ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วงจากคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
๔.๒.๑ พิจารณา ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย กองทุนพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. ....
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาล แอร่มหล้า ชี้แจงรายละเอียดว่า เห็น สมควรให้มีการออก
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย กองทุนพัฒนาศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. .... เพื่อให้การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นไป
อย่างมีป ระสิ ทธิภ าพ บรรลุเป้ าหมายและนโยบายในการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลั ย และเกิดความ
คล่องตัวในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงเสนอร่างระเบียบดังกล่าว โดยได้ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายข้อบังคับและระเบียบของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่ อ วั น ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จึ ง เสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณาร่ า งระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย กองทุนพัฒนาศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง พ.ศ. .... (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติ ที่ ประชุ ม อาศั ย อานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๒) แห่ งพระราชบั ญญั ติ
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ เห็ นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้าน
จอมบึง ว่าด้วย กองทุนพัฒนาศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้
แก้ไข ดังนี้
๑) ข้อ ๔ (๓) และ (๔) ใช้ข้อความ “ข้อ ๔ (๓) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาด้านวิชาการ
กีฬา วัฒนธรรม และด้านอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร”
๒) ข้อ ๑๘ ข้อความ “และมีอานาจออกประกาศหรืคาสั่ง ” แก้ไขเป็น “และมีอานาจออก
ประกาศหรือคาสั่ง”
วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากอธิการบดี
๕.๑.๑ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์
แผนไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช ชี้แจงรายละเอียดว่า เพื่อให้ก ารบริหารงาน
ของวิทยาลั ย มวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นส่ว นราชการภายในที่มีฐ านะเทียบเท่าคณะ
มีความสอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของวิท ยาลั ย มวยไทยศึก ษาและการแพทย์ แผนไทย มหาวิ ทยาลั ยจึ งจั ดท า
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การบริหารวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
พ.ศ.๒๕๖๐ ขึ้ น และข้ อ ๘ แห่ ง ข้ อ บั ง คั บ ฉบั บ ดั ง กล่ า ว ก าหนด “การได้ ม าซึ่ ง คณบดี ให้ น าข้ อ บั ง คั บ

๑๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม” และข้อ ๑๓ ที่ให้ “ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ ของวิทยาลัยมวยไทยศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่
อยู่ก่อนข้อบังคับนี้ประกาศใช้ ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่อไปจนกว่าจะมีคณบดีวิทยาลัย รองคณบดีวิทยาลัยใหม่
ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๙๐ วัน นับ แต่ข้อบังคับ นี้ประกาศใช้ ” นั้น เนื่องข้อบังคับจากประกาศใช้ ณ วันที่ ๒๕
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัย
มวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ตามองค์ประกอบ ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง
เป็นประธาน
๒) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย
เป็นรองประธาน
๓) ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาหรือคณาจารย์พิเศษในคณะ
ที่มีการสรรหา ซึ่งคัดเลือกกันเองจานวนหนึ่งคน
กรรมการ
๔) ผู้แทนจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ ซึ่งคัดเลือก
กันเองจานวนหนึ่งคน
กรรมการ
๕) บุคคลภายนอกซึ่งมีความรู้ความสามารถหรือมีความเชี่ยวชาญ
ในศาสตร์ของคณะที่มีการสรรหา โดยการแต่งตั้งของ
สภามหาวิทยาลัย จานวนหนึ่งคน
กรรมการ
ให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีเลือกกรรมการคนหนึ่ง
เป็นเลขานุการ
มติ ที่ ป ระชุ ม
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้ว ย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ดังนี้
๑. ดร.คมศร วงษ์รักษา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง ประธาน
๒. อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข
อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย รองประธานกรรมการ
๓. อาจารย์นิพิฐพนธ์ มาลาหอม
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาหรือคณาจารย์
พิเศษในคณะที่มีการสรรหา ซึ่งคัดเลือกกันเอง
จานวนหนึ่งคน
กรรมการ
๔. อาจารย์ ดร.ธนภูมิ ชาติดี
ผู้แทนจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ซึ่งคัดเลือกกันเองจานวนหนึ่งคน
กรรมการ
๕. อาจารย์ ดร.วรยุทธ์ ทิพย์เที่ยงแท้ บุคคลภายนอกซึ่งมีความรู้ความสามารถหรือ
มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของคณะที่มีการ
สรรหา โดยการแต่งตั้งของสภามหาวิทยาลัย
จานวนหนึ่งคน
กรรมการ

๑๑
๕.๑.๒ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีปัญญา คามีศักดิ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่ส ภา
มหาวิทยาลัยได้มีคาสั่งที่ ๐๓/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลงวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามข้อ ๕ แห่งข้อบังคับมหาวิยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย
คณะกรรมการประจาคณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ กาหนดให้ “กรรมการประจาคณะมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ
สองปี” คณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงครบวาระการดารงตาแหน่งเมื่อวันที่ ๒๑
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จึ งเสนอสภามหาวิทยาลั ยแต่งตั้ งคณะกรรมการประจาคณะวิท ยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ตามองค์ประกอบ ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คณะกรรมการ
ประจาคณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดังนี้
๑. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พันธ์ทอง
๒. อาจารย์ ดร.เชาวฤทธิ์
หมื่นชานาญ
๓. จ่าอากาศเอกสุทัศน์
เนตรบังอร
๔. นายณรงค์
โชติช่วง
๕. นางสาวปาริชาติ
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาราวรรณ ญาณะนันท์
เฉลิมแสนยากร
๗. อาจารย์วรรณรัตน์
จันทร์ศิริโพธา
๘. อาจารย์สุพัตรา
ไชยสิทธิ์
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลัยพร
ผู้ผึ้ง
๑๐. นางสาวสุภาภรณ์

ประธานกรรมการ
รองคณบดี
รองประธานกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้แทนประธานสาขาวิชา กรรมการ
ผู้แทนประธานสาขาวิชา กรรมการ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจา กรรมการ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจา กรรมการ
หัวหน้าสานักงานคณบดี เลขานุการ

๕.๑.๓ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการแทนตาแหน่งที่ว่าง
อาจารย์ ทั ศ นี ย์ นาคเสนี ย์ ชี้ แ จงรายละเอี ย ดว่ า ด้ ว ยอาจารย์ ณั ฐ วดี สว่ า งงาม
รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ครบวาระการดารงตาแหน่งแล้ว เมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ จึงมีผล
ให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการประจาคณะจากรองคณบดีด้วย และผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์ เพิ่มชาติ
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองคณบดีแ ละได้รับเลือกจาการเลือกกันเองของรองคณบดีให้เป็นผู้แทนรองคณบดี
เพื่อให้ดารงตาแหน่งรองประธานคณะกรรมการประจาคณะ การได้รับเลือกดังกล่าวยังทาให้ตาแหน่งผู้แทน
ประธานสาขาของผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ น งลั ก ษณ์ เพิ่ ม ชาติ ว่ า งลงด้ ว ย เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานของ
คณะกรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

๑๒
แต่งตั้งรองประธานกรรมการและผู้แทนประธานสาขาวิชาของคณะกรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการ
แทนตาแหน่งที่ว่าง (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คณะกรรมการ
ประจาคณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งกรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการแทนตาแหน่ง
ที่ว่าง ดังนี้
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์ เพิ่มชาติ
รองประธานกรรมการ
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา โชคบรรดาลสุข
ผู้แทนประธานสาขาวิชา
๕.๑.๔ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการประจาสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีคาสั่ง
ที่ ๐๖/๒๕๕๘ เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจาสานักส่ งเสริมวิช าการและงานทะเบียน ลงวันที่ ๒๗
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามข้อ ๕ แห่งข้อบังคับมหาวิยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยคณะกรรมการ
ประจ าส่ ว นราชการหรื อ หน่ ว ยงานที่เรี ย กชื่อ อย่า งอื่ นที่ มีฐ านะเที ยบเท่า คณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ กาหนดให้
“คณะกรรมการตามข้อ ๔ มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสองปี ” คณะกรรมการประจาสานักส่งเสริม
วิช าการและงานทะเบี ย น จึ ง ครบวาระการดารงตาแหน่งเมื่อ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงเสนอสภา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประจาสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (รายละเอี ยดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คณะกรรมการ
ประจาส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัย
มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการประจาสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดังนี้
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)

ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อาจารย์รัชนิดา
รอดอิ้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติคม
คาวีรัตน์
นางอารยา
งามเลิศสกุล
นางสาวสิริพร
นันยา
นางสุพัตรา
หมายเกื้อ
นายศักดิ์ชัย
ชาวหงษา

ประธานกรรมการ
รองผู้อานวยการ
รองประธานกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้แทนหัวหน้างาน กรรมการ
ผู้แทนหัวหน้างาน กรรมการ
ผู้แทนจากเจ้าหน้าที่ กรรมการ

๑๓
๙) นางวาสนา
๑๐) นางสาวธาราพร
๑๑) นางนันทิกานต์
๑๒) นางสาวอิงพร

อนันโท
ไชยศรี
จักจั่น
สุขชัยศรี

ผู้แทนจากเจ้าหน้าที่
หัวหน้าสานักงาน
ผู้อานวยการ
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา

กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๕.๑.๕ พิจ ารณาแต่ งตั้ งกรรมการประเมิน เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น แทน
ตาแหน่งที่ว่าง
นายพูนชัย คทาวัชรกุล ชี้แจงรายละเอียดว่า สภามหาวิทยาลัยมีคาสั่งที่ ๐๗/๒๕๕๘
เรื่อ ง แต่ง ตั้ง คณะกรรมการประเมิน เพื่อ แต่ง ตั้ง บุค คลดารงตาแหน่ง สูง ขึ้น ลงวัน ที่ ๒๖ กุม ภาพัน ธ์
พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น เนื่องจากกรรมการลาดับที่ ๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิสา โพธิ์พรม ผู้แทนกรรมการจากคณบดี
และ ลาดับที่ ๔ ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์วิจารณ์ สงกรานต์ ผู้แทนกรรมการจากผู้ อานวยการส านัก/สถาบัน
ได้ครบวาระการดารงตาแหน่งผู้บริหารเมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว เพื่อให้การดาเนินงานของ
คณะกรรมการประเมิ น เพื่ อ แต่ ง ตั้ ง บุ คคลให้ ด ารงต าแหน่ง สู ง ขึ้ น เป็น ไปอย่ างต่ อ เนื่ อ ง มหาวิท ยาลั ย ได้
ดาเนินการตามข้อ ๑๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนด
ระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๑๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงให้ดารง
ตาแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้
ดารงตาแหน่งสูงขึ้นแทนตาแหน่งที่ว่าง ดังนี้
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีปัญญา คามีศักดิ์ ผู้แทนกรรมการจากคณบดี
กรรมการ
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย แก้วศิริรัตน์
ผู้แทนกรรมการจากผู้อานวยการ
สถาบัน/สานัก
กรรมการ
๕.๑.๖ พิจารณาผลการพิจารณาของมหาวิทยาลัยในการพิจารณาข้อตกลงการไกล่เกลี่ยใน
คดีแพ่ง คดีหมายเลขดาที่ ๑๐๕๘/๒๕๕๙ ของศาลจังหวัดราชบุรี ระหว่างมูลนิธิประชานุเคราะห์ราชบุรี
โจทก์ กับมหาวิทยาลัยที่ ๑ กับพวกรวม ๒ คน จาเลย กรณีพิพาทเรื่องที่โจทก์ขอคืนที่ดินที่ให้มหาวิทยาลัย
ใช้ประโยชน์ตามบันทึกข้อตกลง

๑๔
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดี ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่มูลนิธิ
ประชานุเคราะห์ราชบุรี โจทก์ ได้ฟ้องคดีแพ่งกับ มหาวิทยาลัย ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ ๑ ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์
ศิลาเดช ที่ ๒ จาเลย ต่อศาลจังหวัดราชบุรี เป็นคดีหมายเลขดาที่ ๑๐๕๘/๒๕๕๙ โดยการดาเนินกระบวนการ
พิจารณาอยู่ในขั้นตอนการไกล่เกลี่ยของศาลจังหวัดราชบุรี ศาลนัดไกล่เกลี่ยเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ครั้งต่อไปในวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และนัดสืบพยานในวันที่ ๒๗-๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ความป็นมาของคดีนี้คือ มูลนิธิประชานุเคราะห์ราชบุรี กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏหม่บ้าน
จอมบึง ได้ทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือจัดการศึกษา ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ สาระสาคัญ
ในข้อ ตกลงดังกล่ าวกาหนดว่ า ในข้อหนึ่ ง มูล นิธิฯ อนุญาตให้ ม หาวิท ยาลั ย ได้เข้ าไปใช้ประโยชน์ ในที่ดิ น
โฉนดเลขที่ ๗๘๙๗ ตาบลดอนตะโก อาเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยกาหนดพื้นที่ให้มหาวิทยาลัยได้ใช้
ประโยชน์ จานวน ๑๕ ไร่ และใช้ที่ดินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่ บ้ า นจอมบึ ง รวมถึง การจั ด การเรี ย นการสอน ภาษาและวัฒ นธรรมจี น ในข้ อ สาม มี การก าหนดช่ ว ง
ระยะเวลาให้มหาวิทยาลัยใช้ประโยชน์จากที่ดินเป็นระยะเวลา ๖๐ ปี คือตั้งแต่กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ จนถึง
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๖๑๒ โดยไม่มีค่าตอบแทน และในข้อหก เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการอนุญาตใช้ที่ดิน ทรัพย์สิน
ทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่ ๑๕ ไร่ ตกเป็นของมูลนิธิประชานุเคราะห์ราชบุรี
หลังจากได้มีการจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการปรั บปรุง
พื้นที่ โดยมีการถมที่ดินและจะได้มีการสร้างอาคารโดยงบประมาณจากรัฐบาลเพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา
อันได้แก่ อาคารศูนย์การเรียนรู้ในเมือง อาคารภูมิปัญญาไทย อาคารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง เพื่อเปิดเป็นโรงเรียนสาธิตฯ และเปิด การเรียนการสอนสาขาวิชาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลง แต่เมื่อจะมีการก่อสร้างอาคารแรกก็พบว่าไม่สามารถสร้างอาคาร
ลงในพื้นที่ที่ไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยได้ ตามระเบียบราชการ มหาวิทยาลัยจึงจาเป็นต้องซื้อที่ดิน
บริเวณใกล้เคียงเพิ่ม เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคาร และระดมเงินบริจาคประกอบกับเงินงบประมาณของ
มหาวิทยาลั ย ในการ ท าประตู ทาทางเข้ า ทาถนน ที่จ อดรถ สนามบาสเกตบอล สนามฟุตบอล เป็ นต้ น
ครอบคลุมรวมพื้นที่ตามข้อตกลงเพื่อให้เกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ในเมืองและโรงเรียนสาธิต สามารถจัด การเรียน
การสอน และการออกกาลังกายของนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนเปิดให้คนในชุมชนบุคคลได้เข้ามาออกกาลัง
กายในตอนเย็นอีกด้วย
ต่อมามูลนิธิฯ ได้ฟ้องโดยอ้างในคาฟ้องว่าตามข้อตกลงจะต้องมีการดาเนินการก่อสร้าง
โรงเรี ย นสอนภาษาจี น จั ดสร้ างศาลาขงจื้ อ อาคารแพทย์แผนไทยฝั งเข็ม พิพิธ ภัณฑ์มวยจีน เพื่ออนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย - จีน และเป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยจะหาเงินงบประมาณจากประเทศจีนมาสร้างในที่ดิน
ของมู ล นิ ธิ ฯ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ มูล นิ ธิฯ จึง อ้างขอยกเลิ กบัน ทึกข้ อตกลงดั งกล่ าว เนื่อ งจากไม่ มีการ
ดาเนินการก่อสร้างสิ่งต่างๆ ดังที่กล่าว และได้อ้างด้วยว่าบันทึกข้อตกลงดังกล่ าวมิได้มีการจดทะเบียนต่อ
เจ้าพนักงานที่ดิน จึงมีผลบังคับใช้เพียง ๓ ปี เท่านั้น นอกจากนี้ยัง ฟ้องอีกว่าได้มีการก่อสร้างอาคารเรียน
ในส่ วนของหลังคา ถนนหน้าอาคาร และก่อสร้าง โรงจอดรถ ร้านกาแฟ สนามฟุตบอล ทาทางเดิน ปูอิฐ

๑๕
ตัวหนอน และประตูทางเข้าออก ในที่ดิน ของมูล นิธิ โดยที่มูล นิธิฯ ไม่ได้ให้ความยินยอม เป็นการละเมิด
ต่อมูลนิธิฯ ทาให้ได้รับความเสียหาย จึงขอให้รื้อถอนและขนย้ายทรัพย์สินออกจากที่ดินดังกล่าว พร้อมทั้งชาระ
ค่าเสียหาย
ต่อ มา วัน ที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ศาลได้ไ กล่เ กลี่ย และให้ม หาวิท ยาลัย นา
ข้อไกล่เกลี่ย ว่า มูลนิธิฯ ประสงค์ขอคืนที่ดินดังกล่าว ซึ่งมีโรงจอดรถ ถนนทางเข้าออก สนามบาสเกตบอล
สนามฟุตบอล ป้อมยาม ร้านอาหารและกาแฟ และหลังคาอาคารเรียนที่ยื่นลุกล้าเข้าไปในที่ของมูลนิธิฯ เสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา โดยศาลนัดฟังผลการพิจารณา
(ของทั้งสองฝ่าย) ในวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ น าเรื่ อ งดั ง กล่ า วเข้ า พิ จ ารณาในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว และที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติโดยสรุปว่า
ไม่ควรคืนที่ดิน เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่ได้ทาผิดข้อตกลงความร่วมมือ จึงนาเสนอให้สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีการอภิปรายเพื่อพิจารณา ประเด็นสาคัญมีดังนี้
๑) มหาวิทยาลั ย มีการใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาหรือไม่ ก็มีความเห็ น
สอดคล้ องกัน ว่า มีการใช้ที่ดิน เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา แม้ จะไม่ส ามารถสร้างบนที่ดินผื นดังกล่ าวได้
ตามระเบียบของทางราชการ
๒) มูล นิ ธิเป็ น นิ ติบุคคล เมื่อได้แสดงเจตนารมณ์ตามข้อตกลงความร่ว มมือแล้ ว
ย่อมเป็นข้อผูกพัน แม้ภายหลังจะมีการเปลี่ยนแปลงบุคคลในคณะกรรมการ
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง คือ ไม่ควรคืนที่ดิน ตามข้อไกล่เกลี่ ยในคดีแพ่งคดีหมายเลขดาที่ ๑๐๕๘/๒๕๕๙ ของศาล
จังหวัดราชบุรี ให้กับมูลนิธิประชานุเคราะห์ราชบุรี โดยให้ศาลดาเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป
๕.๑.๗ พิ จ ารณาเงิ น บริ จ าคโรงเรี ย นสาธิ ต แห่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง
จานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามหมายบังคับคดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช ชี้แจงรายละเอียดว่า เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕
มู ล นิ ธิ ป ระชานุ เ คราะห์ ร าชบุ รี ได้ บ ริ จ าคเงิ น จ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่ อ สร้ า งโรงเรี ย นสาธิ ต แห่ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ต่อมา เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ มูลนิธิประชานุเคราะห์ราชบุรี
เป็นโจทก์ยื่นฟ้องมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นจาเลย ต่อศาลจังหวัดราชบุรี ในฐานความผิด เรื่องผิด
สัญญาเรียกเงินคืน จานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ต่อมาเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โจทก์และจาเลยได้ทา
สัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาล เป็นคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ๖๖๖/๒๕๕๗ โดยในข้อ ๒ ของ

๑๖
สัญญาดังกล่าวระบุ “...หากมหาวิทยาลัยไม่สามารถสร้างตึกโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึงได้ภายในกาหนด ๒ ปี นับแต่วันทาสัญญาประนีประนอมยอมความนี้ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม จาเลยที่ ๑
ยินยอมที่จะคืนเงิน จานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ของโจทก์ในคดีนี้ให้แก่โจทก์โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ” ระยะเวลา ๒
ปีตามสัญญาประนีประนอมคือตั้งแต่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อเท็จ จริ ง ปรากฏว่า อาคารโรงเรียนสาธิตแห่ งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ได้เริ่มการก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และได้สร้างเสร็จ มีการตรวจรับสมบูรณ์ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ทาให้อาคารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สร้างเสร็จสมบูรณ์ภายหลัง
จากวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ หลังอาคารสร้างเสร็จมหาวิทยาลัยฯ ได้มีหนังสือถึงมูลนิธิประชานุเคราะห์
ราชบุรีขอเชิญให้มาประชุมปรึกษาเกี่ยวกับการใช้เงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จานวน ๒ ครั้ง คือ เมื่อวันที่ ๙
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่ไม่ได้รับการตอบรับจากมูลนิธิประชานุเคราะห์
ราชบุรี
มหาวิทยาลัย จึงได้มีหนังสือถึงพนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี เพื่อขอความอนุเคราะห์ ให้แก้ต่าง
คดีแพ่งงดการบังคับคดีตามสัญญาประนีประนอมยอมความ จากการประสานงานพนักงานอัยการแจ้งว่า
การงดการบังคับคดีตามสัญญาประนีประนอมยอมความไม่สามารถทาได้ แม้การก่อสร้างตึกโรงเรียนสาธิต
แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจะแล้วเสร็จภายหลังสัญญาประนีประนอมยอมความสิ้นผล ก็ไม่เป็นเหตุ
ให้จะต้องงดการบังคับคดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจะต้องปฏิ บัติตามหมายบังคับคดี คือ คืนเงิน
บริจาคจาวนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่มูลนิธิประชานุเคราะห์ราชบุรี จึง ขอให้สภามหาวิทยาลัย ราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึงพิจารณาเงินบริจาค จานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ของมูลนิธิประชานุเคราะห์ราชบุรี (รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม)
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีการอภิปรายเพื่อพิจารณา โดยประเด็นหลักที่ได้มีการพิจารณา
คือ ข้อความในข้อ ๒ ของสัญญาประนีประนอมยอมความ ซึ่งน่าจะเป็นเหตุอ้างหลักของการที่มหาวิทยาลัย
ต้องคืนเงินบริจาค ดังนี้
๑) มหาวิทยาลัย ยังไม่ผิดสัญญาประนีประนอมยอมความ เนื่องจากหากตีความตาม
ตัวอักษร มหาวิทยาลัยยังไม่ผิดสัญญา เพราะได้สร้างอาคารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึงแล้ว ภายใน ๒ ปี ตามกาหนด เพียงแต่สร้างเสร็จสมบูรณ์ภายหลังจากครบกาหนด ๒ ปีแล้วเท่านั้น
ซึ่งตามเงื่อนไขไม่ได้ระบุเกี่ยวกับการสร้างเสร็จ
๒) เรื่องการคืนเงินนี้ ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว การพิจารณาต้องคานึงหรือระมัดระวังเรื่องการ
รักษาประโยชน์ของทางราชการด้วย
๓) การก่อสร้างใด ๆ ให้เป็นไปตามกาหนดระยะเวลา เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก เนื่องจาก
มีปัจจัย ตัว แปรจานวนมากที่ไม่สามารถควบคุมหรือคาดการณ์ได้ ซึ่งอาจบางครั้งอาจมีเหตุสุดวิ สัยใด ๆ
ที่ไม่อาจก่อสร้างได้ทันตามกาหนด

๑๗

มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติไม่เห็นชอบการคืนเงินบริจาค จานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่มูลนิธิ
ประชานุเคราะห์ ราชบุรี เนื่องจากเห็นว่า มหาวิทยาลัยยังไม่ผิดตามสัญญาประนีประนอมยอมความ และ
ให้มหาวิทยาลัยเสนอต่อพนักงานอัยการเพื่อยื่นคาร้องเสนอต่อศาลให้งดการบังคับคดีต่อไป
วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ ตรงกับวันพฤหัสบดีที่
๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ กรุงเทพมหานคร
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๘ น.
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