๑

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี อาคารอานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

รายนามผู้เข้าประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
๓. ดร.กาพล วันทา
๔. ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์
๕. นายประพันธ์ มนทการติวงศ์
๖. นายพีระ พนาสุภน
๗. ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
๘. นายเรืองชัย เนตรปฐมพร
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์
๑๑. อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม
๑๓. อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง
๑๔. รองศาสตราจารย์สุทิน สนองผัน
๑๕. อาจารย์ ดร.สุดจิต หมั่นตะคุ
๑๖. อาจารย์สุพัตรา จันทร์ศิริโพธา
๑๗. อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาพร โพคัยสวรรค์
๑๙. นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
๒๐. นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
๒๑. นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทาหน้าที่
แทนนายกสภามหาวิทยาลัย
อธิการบดี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการจากผู้บริหาร
กรรมการจากผู้บริหาร
กรรมการจากผู้บริหาร
กรรมการจากผู้บริหาร
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
รองอธิการบดี
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นิติกร

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

๒

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิสา โพธิ์พรม
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรพรรณ นิลทองคา
๔. อาจารย์ ดร.กฤษณะ โสขุมา
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีปัญญา คามีศักดิ์
๖. อาจารย์นวรัตน์ วิทยาคม
๗. อาจารย์เชาวฤทธิ์ พันธ์ทอง
๘. อาจารย์ปิยะวดี พงษ์สวัสดิ์
๙. อาจารย์ณิชากร ปทุมรังสรรค์

รองอธิการบดี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ประธานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์ประจาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ประจาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากอธิการบดี
๑) ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร
เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร ได้ครบวาระเมื่อวันที่ ๒๘
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๖ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์
และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) และได้เรียกประชุมผู้ดารงตาแหน่งบริหาร เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ที่ประชุมมีมติเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร ดังนี้
(๑) อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น
จากผู้ดารงตาแหน่งรองอธิการบดี
(๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม จากผู้ดารงตาแหน่งคณบดี
(๓) อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง
จากผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานัก
ผู้อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการศูนย์
และหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงาน
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
(๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์
จากผู้ดารงตาแหน่งบริหารทั้งหมด

๓

๒) เสนอแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เพื่อให้การดาเนินงานกิจการของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงขอเสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาพร โพคัยสวรรค์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดทารายงานการประชุม ติดตามผลการดาเนินการตามมติของที่ประชุม และประสานการ
ดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ที่ประชุมเห็นชอบ
๓) ความก้าวหน้าในโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน
อธิการบดีและทีมงานได้เดินทางไปประเทศจีน ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกัน โดยเดินทางไปมหาวิทยาลัย จานวน ๓ แห่ง ดังนี้
(๑) มหาวิทยาลัยกวางสี นอร์มอล มณฑลกุ้ยหลิน ได้ประสานความร่วมมือเรื่องการจัดทา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน โดยจัดการเรียนการสอนที่ประเทศไทย จานวน ๓ ปี
เรี ย นที่มหาวิทยาลั ย กวางสี นอร์ มอล จ านวน ๑ ปี และฝึ กสอน ๑ ปี เป็นหลักสู ตร ๓ + ๑ + ๑ โดย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยกวางสี นอร์มอล ได้เชิญมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมลงนามความร่วมมือ
อย่างเป็นทางการในงานอาเซียนเอ็กซ์โป ณ มณฑลหนานหนิง ในเดือนกันยายนนี้
(๒) มหาวิทยาลัยกุ้ยโจว นอร์มอล มณฑลกุ้ยโจว มีความประสงค์จะจัดทาหลักสูตร
มวยไทยในระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๒ + ๒ โดยเรียนที่มหาวิทยาลัยกุ้ยโจว นอร์มอล จานวน ๒ ปี และ
เรียนที่วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย จานวน ๒ ปี โดยใช้หลักสูตรของวิทยาลัยมวยไทยศึกษา
และการแพทย์ แผนไทย รวมทั้งสนใจทาความร่วมมือในการแลกเปลี่ ยนอาจารย์และนักศึกษา เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยกุ้ยโจว นอร์มอล จะเปิดสอนหลักสูตรภาษาไทยในระดับปริญญาตรี จึงต้องการส่งนักศึกษา
ของจีนมาอบรมหลักสูตรระยะสั้นที่มหาวิทยาลัย จานวน ๑ ปี
มหาวิทยาลั ย กุ้ย โจว นอร์มอลเป็นมหาวิทยาลั ยที่เปิ ดสอนสายการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญเรื่องการผลิตนักกีฬา ทางมหาวิทยาลัยได้ประสานงานกับวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์
แผนไทยเพื่อตั้งคณะทางานในการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว
(๓) มหาวิทยาลัยกุ้ยโจว ไถ้ชิง ซึ่งเป็นมหาวิทยาลั ยที่มีความร่วมมือมาตั้งแต่สมัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ ดารงตาแหน่งอธิการบดี ได้มีความร่วมมือในการจัดทาหลักสูตร
สองปริญญา โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ภาคเรียนที่ ๑ จะเป็นปีแรกที่มหาวิทยาลัยจะส่งนักศึกษาไปเรียนที่
มหาวิท ยาลั ย กุ้ย โจ ไถ้ชิ ง การเดิ น ทางไปครั้ ง นี้เ พื่ อเจรจาเรื่ อ งของค่ า ใช้ จ่ าย ข้อ ตกลงในการเข้า เรีย นที่
มหาวิทยาลัยกุ้ยโจว ไถ้ชิง
ที่ประชุมรับทราบ

๔

๑.๒ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากเลขานุการ
๑) เลื่อนระเบียบวาระการประชุม
ขอเลื่ อ นระเบี ย บวาระการประชุ ม ที่ ๕.๒ เรื่ อ งเสนอเพื่ อ พิ จ ารณาจากกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยวาระที่ ๕.๒.๑ พิจารณาถอดถอนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ไปพิจารณาใน
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๒) เพิ่มวาระการประชุม
เพิ่มระเบียบวาระการประชุมที่ ๕.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการอุทธรณ์
และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) วาระที่ ๕.๓.๑ เรื่องเสนอพิจารณาขยายระยะเวลาการพิจารณา
เรื่องร้องทุกข์
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ประธานขอให้ ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีการแก้ไข ดังนี้
๑) หน้า ๑๒ อาจารย์สุพัตรา จันทร์ศิริโพธา ขอแก้ไ ขข้อความ “และขอชื่นชมมหาวิทยาลัยที่
ไม่มีการรับฝากเข้าเรียนนักศึกษาสายครู ” แก้ไขเป็น “และขอชื่นชมมหาวิทยาลัยที่ไม่มีการรับฝากนักศึกษา
สายครูเข้าเรียน”
๒) หน้า ๒๐ ข้อ ๔.๑.๖ พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ อาจารย์ ดร.สุดจิต หมั่นตะคุ ขอให้เพิ่มเติม
ข้อความ ดังนี้
อาจารย์ ดร.สุดจิต หมั่นตะคุ กล่าวว่า มีข้อสังเกตว่า อาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด จบการศึกษา
ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เพราะเหตุใดจึงไม่มีชื่อเป็นอาจารย์ประจา
หลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
อาจารย์ ดร.พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ ได้ตอบคาถามว่า สาหรับเรื่องนี้กรรมการบริหารหลักสูตร
ได้ประชุมและมีการลงมติเลือก ดร.พัชราวลัย สังข์ศรี ๔ ต่อ ๐ เสียง ซึ่งรายละเอียดขอไม่ชี้แจงในที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย หากต้องการทราบจะจัดทาเป็นเอกสารให้

๕

๓) หน้า ๒๘ นายกสภามหาวิทยาลัยขอให้ตัดข้อความต่อไปนี้ออก
“ด้วยเหตุผลข้างต้น การกล่าวหาว่า ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ไม่ผ่านการศึกษาปัญหาและ
ความต้องการจากกลุ่มผู้ใช้งานต่างๆ นั้น จึงเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนมาก ซึ่งอาจเป็นเพราะผู้กล่าวหาไม่มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพียงพอ โดยอาจเข้าใจผิดคิดว่าเป็นการซื้อโปรแกรม
ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานต่างๆ จึงต้องถามผู้ใช้งานก่อน”
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ รายงานการติดตามการดาเนินการของโครงการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รายงานว่า คณะกรรมการจัดหารายได้
และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ได้จัดประชุมครั้งที่ ๖(๑๔)/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๕๘ และสรุปผลการดาเนินงานของแต่ละโครงการ ดังนี้
๑) คณะกรรมการจัดหารายได้และผลประโยชน์
คณะกรรมการจัดหารายได้ฯ เห็นชอบราคาประเมินครุภัณฑ์และวัสดุของโครงการร้าน
สวัสดิการ ตามที่คณะกรรมการตรวจนับ ควบคุมและประเมินราคาได้เสนอรายงานผลการตรวจสอบและ
ประเมินราคาครุภัณฑ์ และมอบคณะกรรมการดาเนินการขายทอดตลาดดาเนินการต่อไป
๒) โครงการบริการสถานที่และครุภัณฑ์
คณะกรรมการจัดหารายได้ฯ เสนอแนะให้ทาการปรับระบบการบริหารจัดการร้านค้า
ในศูนย์อาหารใหม่ เพื่อรองรับคณาจารย์และนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นเรื่องความสะอาดสุขอนามัย
ราคาย่อมเยา และรสชาติดี
๓) โครงการสระว่ายน้าราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สระว่ายน้าปิดบริการ ๑ วัน เพื่อระดมคนทาความสะอาดสระ หลังเกิดพายุเมื่อวันที่ ๗
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
๔) โครงการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจจอมพล
คณะกรรมการจัดหารายได้ฯ ได้พิจารณา (ร่าง) สัญญาเช่าสถานที่ของโครงการศูนย์
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจจอมพล เพื่อให้เอกชนเช่าพื้นที่ดาเนินกิจการ โดยตั้งผลประโยชน์ค่าเช่าขั้นต่า
๕๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน และยกเว้ นค่าเช่าในขณะปรั บปรุ งระยะเวลา ๓ เดือน ก่ อนเปิ ดกิ จการ ทั้ งนี้ให้ ใช้
วิธีดาเนินการจัดหาผู้ประกอบการในแนวทางเดียวกับโครงการร้านสวัสดิการ คือ ประกาศ/ประมูล

๖

๕) โครงการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ศูนย์โรบินสัน)
อยู่ ระหว่ างการติ ดตามลู กหนี้ ค้ างจ่ ายค่ าบ ารุ งศู น ย์ การศึ กษา ฯ (โรบิ นสั น) และได้
ดาเนินการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีคณะกรรมการบริหารจัดการหอพักดาเนินการบริหาร
จัดการต่อไป
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑) ควรเรียกเก็บผลประโยชน์จากค่าเช่าของโครงการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ
จอมพลในอัตราที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้เช่าสามารถทาธุรกิจได้ในระยะยาว
๒) ให้มหาวิทยาลัยศึกษาข้อมูลเรื่องการเปลี่ยนชื่อโครงการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ธุรกิจจอมพลกับการเสียภาษี กรณีการเปลี่ยนชื่อโครงการ
๓) ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาจ าหน่ า ยวั ส ดุ ที่ เ หลื อ อยู่ ใ นราคาย่ อ มเยาแก่ บุ ค ลากรใน
มหาวิทยาลัยเนื่องจากเป็นความต้องการของบุคลากร
๔) ควรติดตามการค้างจ่ายค่าเช่าศูนย์การศึกษา ฯ (โรบินสัน) เนื่องจากเป็นปัญหามานาน
และมีหลักฐานการเบิกจ่ายเงินจากการเงินไปแล้ว แต่ไม่นาไปชาระค่าเช่าศูนย์ฯ
๓.๒ โครงการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ สืบเนื่องวาระที่ ๓.๑ หน้า ๑๗ ข้อ ๒) โครงการ
ศูน ย์ก ารศึก ษามหาวิท ยาลัย ราชภัฏ หมู่บ้า นจอมบึง โดยชี้แ จงว่า ในวัน ที่ ๒๕ มิถุน ายน พ.ศ. ๒๕๕๘
เวลา ๑๒.๐๐ น. อาจารย์ ดร.เขตรัฐ พ่ว งธรรมวงศ์ ประธานหลักสูต รบริห ารธุร กิจ มหาบัณ ฑิต และ
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ รุ จิ พ ร เจริ ญ ศรี กรรมการและเลขานุ ก ารหลั ก สู ต รฯ ได้ เ ข้ า พบเพื่ อ ให้ ข้ อ มู ล การ
ค้างจ่ายเงินค่าบารุงศูนย์ให้การศึกษาฯ และยินดีให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบสมุดบัญชี และรายการเบิกจ่ายเงิน
ในแต่ละภาคการศึกษา พร้อมทั้งแจ้งว่าจะโอนเงินเพื่อชาระค่าเช่าศูนย์ฯ ในวันนี้ (๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘)
จานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑) ให้ ฝ่ายบริห ารการคลั งและทรัพย์สิ นหักเงินค่าบารุง ศูนย์การศึกษาฯ จากนักศึกษาที่
จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา คนละ ๑,๕๐๐ บาท ไว้ก่อน ก่อนที่แต่ละหลักสูตรจะทาโครงการมาเบิกเงิน
จากทางมหาวิทยาลัย
๒) ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินและการใช้เงิน ของ
แต่ละหลักสูตรให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ และหลักธรรมาภิบาล

๗

มติที่ประชุม
๑) ให้ เร่ งรั ดการจ่ ายเงิ น ค่ าบ ารุง ศูน ย์ก ารศึก ษาฯ และรายงานให้ ส ภามหาวิท ยาลั ย ทราบ
ในการประชุมครั้งหน้า
๒) มอบให้อธิการบดีตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสมุดบัญชี และตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินของ
โครงการต่าง ๆ ทีผ่ ่านมาของแต่ละหลักสูตรที่เป็นโครงการพิเศษในแต่ละภาคการศึกษา
๓.๓ การทักท้วงการประกวดราคาซื้อชุดระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
อาจารย์ ดร.สุดจิต หมั่นตะคุ สืบเนื่องหน้า ๒๒ วาระที่ ๕.๒.๑ พิจารณาการทักท้วงการ
ประกวดราคาซื้อชุดระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และหน้า ๒๔ ข้อ ๒ ความว่า “หน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่อง
นี้ยังขาดการนาเสนอในด้านการประเมินความสาเร็จ ความคุ้มค่า ความเหมาะสม” โดยเสนอให้มหาวิทยาลัย
ดาเนินการติดตามผลประเมินความสาเร็จและความคุ้มค่าของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จานวน ๔ ภาคเรียน
๒ ปีการศึกษา และหน้า ๒๗ ข้อ ๕ ความว่า “ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตนี้ยังไม่ผ่านกระบวนการศึกษา
ปัญ หาและความต้ องการของกลุ่ มผู้ ใช้ งานต่ าง ๆ” โดยมีข้ อสั งเกตว่า มหาวิท ยาลั ย ซื้อ ระบบเครือ ข่า ย
อินเตอร์เน็ตมาเพื่อบริการนักศึกษา แต่สาขาวิชา จานวน ๕ สาขา ที่เป็นผู้ผลิตบัณฑิตไม่ได้มีส่วนร่วมในการ
เสนอความคิดเห็น เป็นการศึกษาปัญหาการใช้งานจากสายสนับสนุน
รองศาสตราจารย์สุทิน สนองผัน สืบเนื่องหน้า ๒๔ ข้อ ๒ ว่า อาจารย์ผู้สอนใช้อินเตอร์เน็ต
ในการเรียนการสอน นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้ไวไฟที่หอพัก สาหรับ พนักงานสายสนับสนุนในเวลาทางานไม่ควร
ใช้อินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายควบคุมการใช้อินเตอร์เน็ตจากพนักงานสายสนับสนุน
อาจารย์สุพัตรา จันทร์ศิริโพธา กล่าวว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยกาลังดาเนินการปรับปรุง
ระบบอินเตอร์เน็ต โดยแจ้งกาหนดการดาเนินงาน ๓ วัน แต่ครบจานวน ๓ วัน แล้วก็ยังใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้
ขอให้มหาวิทยาลัยติดตามผลการดาเนินการและแจ้งให้บุคลากรทราบด้วย
มติที่ประชุม
๑) ขอให้มหาวิทยาลัยดาเนินการติดตามประเมินผลความสาเร็จและความคุ้มค่าของระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต จานวน ๔ ภาคเรียน และนามารายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
๒) มอบให้มหาวิทยาลัยกาหนดนโยบายเรื่องการใช้อินเตอร์เน็ตของพนักงานสายสนับสนุน
ให้เป็นไปเพื่องานราชการ หากจะใช้เพื่อการส่วนตัวจะต้องไม่ส่งผลกระทบกับการทางาน
๓) ขอให้มหาวิทยาลัยประชาสัมพันธ์กาหนดเวลาการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตแล้วเสร็จ
ให้บุคลากรทราบ

๘

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วง
๔.๑ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วงจากสภาวิชาการ
๔.๑.๑ พิจารณาอนุมัติปริญญาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ชี้แจงรายละเอียดว่า ในภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีนักศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
จานวน ๑ คน และระดับปริญญาตรี จานวน ๓๖ คน ซึ่งคณะกรรมการประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ได้ตรวจสอบแล้วว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่
๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว จึงเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปริญญาแก่
ผู้สาเร็จการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จานวน ๑ คน
และระดับปริญญาตรี จานวน ๓๖ คน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
๔.๑.๒ พิจารณา ร่าง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)
อาจารย์นวรัตน์ วิทยาคม ประธานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชี้แจงรายละเอียดว่า
สาขาวิช าวิทยาการคอมพิว เตอร์ มหาวิท ยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง ได้เปิดสอนตั้ง แต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการกาหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ ๕ ปี จึงได้
ดาเนินการปรับปรุง ร่าง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๘) ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) และการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ ในยุคปัจจุบัน โดยนาข้อมูลสารสนเทศ
ที่ได้จากการสารวจข้อมูลของสถานประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน เกี่ยวกับคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดระหว่างปฏิบัติงาน ประกอบการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่
๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว จึงนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑) ให้สอบถามสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ถึงความหมายของ 1 2
และ 3 และคาอธิบายท้ายตาราง  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

๙

๒) สภาวิชาการควรตรวจสอบความถูกต้องของแต่ละหลักสูตรก่อนจะนามาเสนอในสภา
มหาวิทยาลัย
๔.๑.๓ พิจารณา ร่าง หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๕ ปี) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)
อาจารย์เชาวฤทธิ์ พันธ์ทอง ประธานสาขาวิช าคณิตศาสตร์ ชี้แจงรายละเอียดว่า
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ดาเนินการปรับปรุง ร่าง หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๕ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF) และเกณฑ์การรับรองปริญญาทางการศึกษาของคุรุสภา โดยการมีส่วนร่วมของประชาคม
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาคณิตศาสตร์ ผู้ ใช้บัณฑิตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และผู้บริหาร
โรงเรียน โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว จึงนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๕ ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑) มอบให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ จัดทารูปแบบการนาเสนอขออนุมัติ
หลักสูตรใหม่ และหลักสูตรปรับปรุง เป็นบทสรุปของข้อมูลในการนาเสนอเพื่อประกอบการพิจารณา
๒) ควรมีข้อมูลเรื่องการมีงานทาของผู้จบการศึกษาประกอบการพิจารณา
๔.๑.๔ พิจารณา ร่าง หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (๕ ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)
อาจารย์ ดร.สุดจิต หมั่นตะคุ ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชี้แจงรายละเอียดว่า
สาขาวิชาคอมพิ วเตอร์ ศึ กษา มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏหมู่ บ้ านจอมบึ ง ได้ ด าเนิ นการปรั บปรุ ง ร่าง หลั กสู ตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (๕ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) ให้สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) และเกณฑ์การรับรองปริญญาทางการศึกษาของคุรุสภา โดยการมี
ส่วนร่ วมของผู้ มีส่ วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ครู ผู้ สอนคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดราชบุรี ศิษย์เก่า
นักศึกษาชั้นปีที่ ๕ อาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการใน
การประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว จึงนาเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)

๑๐

มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (๕ ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) โดยให้มีการแก้ไขและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑) ใต้ตารางหน้า ๓ เปลี่ยนจากคาว่า “อาจารย์ประจาหลักสูตร” เป็น “อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร”
๒) ให้ ตั ด ชื่ อ อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รล าดั บ ที่ ๖ นางสาวนฤมล ชู เ มื อ ง ออก
เนื่องจากลาศึกษาต่อในหน้า ๓ รวมทั้งในหน้า ๔๒ ลาดับที่ ๓ ในตารางที่ ๓.๒.๑ และตารางที่ ๓.๒.๒
๓) มหาวิทยาลัยควรมีการวางแผนระยะยาวถึงหลักสูตรที่จะเปิดสอนในแต่ละคณะ
๔.๑.๕ พิจารณา ร่าง หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (๕ ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)
อาจารย์ ณิช ากร ปทุมรังสรรค์ ชี้แจงรายละเอียดว่า สาขาวิช าวิทยาศาสตร์ทั่ว ไป
มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ านจอมบึ ง ได้ ด าเนิ นการปรั บปรุ ง ร่ า ง หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิ ท ยาศาสตร์ ทั่ ว ไป (๕ ปี ) (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๘) ให้ ส อดคล้ อ งกั บ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF) และเกณฑ์การรับรองปริญญาทางการศึกษาของคุรุสภา โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว จึงนาเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (๕ ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) และมีข้อเสนอแนะให้ดาเนินการ ดังนี้
๑) ให้สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปพิจารณาความเหมาะสมของแผนการเรียนในรายวิชา
วิธีวิจัยวิทยาศาสตร์และรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์
๒) ให้ปรับแก้จานวนชั่วโมงของวิชาเคมีอนินทรีย์ ๑ หน้า ๑๕ ๓ (๒-๒-๖) และหน้า ๓๗
เคมีอนินทรีย์ ๑ ๓ (๓-๐-๖) ให้เหมือนกัน
๓) ให้ปรับแก้หน้า ๑๕ รายวิชาธรณีวิทยาทั่วไป จานวนหน่วยกิตขาดหายไป
๔) ดูปรับแก้รายละเอียดในหลักสูตรให้ถูกต้องทั้งเล่ม

๑๑

วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากอธิการบดี
๕.๑.๑ พิจ ารณายกเลิ กมติ สภามหาวิทยาลัย วาระพิจ ารณาที่ ๖.๔.๑ การประชุ มสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
จากการประชุ มสภามหาวิทยาลั ย ราชภัฏ หมู่ บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวั น
พฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ วาระการประชุมที่ ๕.๒ ที่ประชุมมีมติเลือกนายกสภามหาวิทยาลัย
ราชภั ฎ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง โดยได้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบั ติ ธ ารงธั ญวงศ์ เป็ นนายกสภามหาวิ ทยาลั ย และ
มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย (รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข ๑)
เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้มีประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้ง
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายสมบัติ ธารงธัญวงศ์
เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ (รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข ๒)
เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธารงธัญวงศ์ นายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้าน
จอมบึง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓)
วั น ศุ ก ร์ ที่ ๘ สิ ง หาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ สภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ มี ม ติ “เลื อ กนายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง โดยเรียงลาดับ (๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี (๒) นายโกเมศ แดงทองดี
และ (๓) นายพลวัต ชยานุวัตร โดยให้มหาวิทยาลัยดาเนินการขอความยินยอมจากบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกใน
ลาดับแรกเพื่อเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย หากบุคคลที่ได้รับพิจารณาลาดับแรกปฏิเสธให้ทาบทามลาดับถัดไป
เพื่อให้ได้บุคคลที่จะดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย แล้วให้ดาเนินการนาขึ้นกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป” รายละเอียดปรากฏตามเอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้าน
จอมบึง ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ วาระพิจารณาที่ ๖.๔.๑ (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔)
วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการเสนอชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์
สนิท ชุนดี ต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อขอความกรุณาดาเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง แต่มีเหตุทักท้วงจึงยังอยู่ระหว่างการดาเนินการของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจนบัดนี้ (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕)
จากข้อเท็จจริงพบว่า ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายสมบัติ ธารงธัญวงศ์ เป็นนายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งการดารงตาแหน่งคราวละสามปี
ตามที่กฎหมายกาหนดนั้น ครบกาหนดเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนั้นการดาเนินการเสนอ
ขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายสนิท ชุนดี เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยจึงสมควรยุติลง เนื่องจากครบกาหนด

๑๒

การเป็ น นายกสภามหาวิทยาลัย ตามกฎหมาย จึงนาเสนอสภามหาวิทยาลั ยเพื่อ พิจารณายกเลิ กมติ ส ภา
มหาวิทยาลัย วาระพิจารณาที่ ๖.๔.๑ จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗
วันศุกร์ที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๘) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ยุติการดาเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันศุกร์ที่
๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่องการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยแทนนายกสภามหาวิทยาลัยคนเดิมที่ลาออก
และมอบให้มหาวิทยาลัยทาหนังสือแจ้งเรื่องดังกล่าวต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ
๕.๑.๒ พิจารณามอบอานาจการดาเนินคดีปกครองต่อศาลปกครองสูงสุด
นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ด้วยผู้ฟ้องคดี นายสนม ผิวงาม ผู้เคย
ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดารงตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ยื่นฟ้องสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้ านจอมบึ ง คดีหมายเลขคดีดาที่ บ.๑๖๖/๒๕๕๗ ณ ศาลปกครองกลาง ต่อมาศาลปกครองกลาง
มีคาสั่งให้ทุเลาการบังคับตามมติผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เฉพาะส่วนที่ให้มีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิชุดของผู้ฟ้องคดีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยให้ชะลอการนารายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิชุดของผู้ฟ้องคดีขึ้นทูลเกล้า ฯ ถวายเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งไว้ก่อน และให้ทุเลา
ผลของมติในการดาเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อบังคับใหม่ โดยให้ชะลอการ
นารายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ขึ้นทูลเกล้า ฯ ถวายเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ
แต่งตั้งไว้กอ่ น ทั้งนี้จนกว่าศาลจะมีคาพิพากษาหรือคาสั่ง (ให้ชะลอทั้งสองชุด)
สภามหาวิทยาลัยได้มีมติให้มีการอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าว ต่อมาศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า
ในหนั ง สื อ มอบอ านาจฉบั บ เดิ ม มิ ไ ด้ ม อบอ านาจให้ ด าเนิ น คดี ใ นศาลปกครองสู ง สุ ด ด้ ว ย จึ ง มี ค าสั่ ง ให้ มี
การจั ด ท าหนั ง สื อ มอบอ านาจใหม่ ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง โดยให้ ยื่ น ต่ อ ศาลภายใน ๑๕ วั น นั บ แต่ วั น ได้ รั บ หมายนี้
(รับหมายนี้วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘) ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการในคดีปกครองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และเกิดความคล่องตัวในการประสานคดี จึงเสนอสภามหาวิ ทยาลัยในฐานะผู้ถูกฟ้องคดี ในคดีปกครองที่
บ.๑๖๖/๒๕๕๗ พิจารณามอบอานาจให้นายวินัย ชุ่มชื่น ผู้รับมอบอานาจคนเดิมให้มีอานาจดาเนินคดีใน
ศาลปกครองสูงสุดและให้มีอานาจในการมอบอานาจช่วงในการดาเนินคดีปกครองแทนสภามหาวิทยาลั ย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัตมิ อบอานาจให้นายวินัย ชุ่มชื่น ผู้รับมอบอานาจ ให้มีอานาจ
ดาเนินคดีในศาลปกครองสูงสุด และให้มีอานาจในการมอบอานาจช่วงให้กับพนักงานอัยการในการดาเนินคดี
ปกครองแทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ทั้งนี้หากมีความจาเป็นต้องมอบอานาจช่วงกับบุคคลอื่น
ให้มารายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ

๑๓

๕.๑.๓ พิจารณาอุทธรณ์คาพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น และพิจารณามอบอานาจการดาเนิน
คดีปกครองในศาลปกครองสูงสุด
นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ด้วยผู้ฟ้องคดี นายสุดจิต หมั่นตะคุ
ที่ ๑ กับพวกรวม ๒ คน ได้ยื่นฟ้องคดีต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงที่ ๑ กับพวกรวม ๔ คน
เป็นผู้ถูกฟ้องคดี หมายเลขคดีดาที่ ๘๔๔/๒๕๕๖ ณ ศาลปกครองกลาง โดยขอให้ศาลปกครองกลางพิพากษา
เพิกถอนมติของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบูรณ์ ลิขิตยิ่งวรา ดารงตาแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ และให้นายวิจารณ์ สงกรานต์
ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต่อมา วัน ที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ศาลปกครองกลางได้ มีคาพิพากษาในคดี
ดังกล่าว เป็นหมายเลขคดีแดงที่ ๑๔๕๕/๒๕๕๘ พิพากษาให้เพิกถอนมติของสภามหาวิทยาลัยดังกล่าว จึงขอแจ้ง
คาพิพากษาต่อสภามหาวิท ยาลั ย เพื่อทราบ และเพื่ อขอให้ พิจารณาว่าจะดาเนินการอุทธรณ์คาพิพากษา
ของศาลปกครองชั้นต้นหรือไม่ ซึ่งการยื่นอุทธรณ์ให้ยื่นภายในกาหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้มีคาพิพากษา
(วั น ที่ มี ค าพิ พ ากษา วั น ที่ ๑๘ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๘) ถ้ า มิ ไ ด้ ยื่ น ตามก าหนดให้ ถื อ ว่ า คดี นั้ น เป็ น อั น ถึ ง ที่ สุ ด
จึ ง ขอให้ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง ในฐานะผู้ ถู ก ฟ้ อ งคดี ใ นคดี ป กครอง คดี ห มายเลขแดง
ที่ ๑๔๕๕/๒๕๕๘ พิจารณามีมติอุทธรณ์คาพิพากษาดังกล่าว และพิจารณามอบอานาจให้ อาจารย์ ดร.วินัย
ชุ่มชื่น เป็นผู้รับมอบอานาจในการดาเนินคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุด และมีอานาจมอบอานาจช่วงแก่
บุคคลอื่นต่อไปได้ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ ดังนี้
๑) เห็นชอบให้อุทธรณ์คาพิพากษา หมายเลขคดีแดงที่ ๑๔๕๕/๒๕๕๘
๒) เห็นชอบมอบอานาจให้ อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น เป็นผู้รับมอบอานาจ โดยให้มีอานาจ
ดาเนินคดีในศาลปกครองสูงสุด และให้มีอานาจในการมอบอานาจช่ว งให้กับพนักงานอัยการในการดาเนินคดี
ปกครองแทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ทั้งนี้หากมีความจาเป็นต้องมอบอานาจช่วงกับบุคคลอื่น
ให้มารายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
สาหรับมติที่ประชุมในข้อ ๑) รองศาสตราจารย์สุทิน สนองผัน และอาจารย์สุพัตรา จันทร์ศิริโพธา
ไม่เห็นด้วยกับการอุทธรณ์คาพิพากษา
๕.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
๕.๒.๑ พิจารณาถอดถอนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
สภามหาวิ ท ยาลั ย มี ม ติ ใ ห้ เ ลื่ อ นวาระที่ ๕.๒.๑ พิ จ ารณาถอดถอนกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ไปพิจารณาในวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

๑๔

๕.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย
๕.๓.๑ พิจารณาขยายระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
ดร.กาพล วัน ทา ประธานคณะกรรมการอุท ธรณ์ ฯ ชี้แจงรายละเอี ยดว่ า ตามที่
อาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด ได้มีหนังสือร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ฯ ฉบับลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๗ และคณะกรรมการอุทธรณ์ฯ ได้รับหนัง สือ เมื่อวัน ที่ ๒๗ พฤศจิก ายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อมา
สภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมติให้อานาจหน้าที่
พิจ ารณาเรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ ดั งกล่ า วเป็ น อ านาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการอุ ท ธรณ์ ฯ ชุ ด เก่ า เนื่ อ งจากยั ง ไม่ มี
คณะกรรมการอุทธรณ์ฯ ชุดใหม่
คณะกรรมการอุทธรณ์ฯ ชุดเก่าได้ประชุมพิจาณาเรื่องดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ ต่อมา
สภามหาวิทยาลัยได้มีคาสั่งที่ ๘/๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.)
ชุดใหม่ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งคณะกรรมการอุทธรณ์ฯ ชุดใหม่ได้ประชุมพิจาณาเรื่องดังกล่าว
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๘
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ประชุมได้มีการให้การแถลงด้วยวาจา และให้ผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ได้
ข้อมูล รอบด้านประกอบการพิจ ารณาเรื่ องดังกล่าว ซึ่งขณะนี้ยังไม่ส ามารถดาเนินการได้เสร็จทันภายใน
กาหนด จึงขอขยายระยะเวลาออกไปอีก ๓๐ วัน นับแต่ วันครบกาหนด (วันที่ครบกาหนด คือ วันที่ ๒๕
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘) จึงนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิ ท ยาลั ย มี ม ติ ใ ห้ ข ยายระยะเวลาออกไปอี ก ๓๐ วั น นั บ แต่ วั น ครบก าหนดเพื่ อ
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยจะได้พิจารณาอย่างรอบคอบและรัดกุมเพื่อความเป็นธรรม
วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
๖.๑.๑ พิจารณาถอดถอนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทาหน้าที่แทนนายก
สภามหาวิทยาลั ยเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับวาระการประชุมนี้ จึงขอไม่เป็นประธานในที่ประชุม ที่ประชุม
จึงเห็นสมควรเลือกประธานที่ประชุมจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิทาหน้าที่ประธานที่ประชุมใน
วาระนี้ ได้แก่ นายพีระ พนาสุภน

๑๕

อาจารย์ ดร.สุดจิต หมั่นตะคุ ชี้แจงรายละเอียดว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มีสถานสภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามข้อ ๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ นิยามไว้ว่า “พนักงาน
มหาวิทยาลัย” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างให้ทางานในมหาวิทยาลัย โดยได้รับค่าจ้าง
หรือค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน หรือเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ” เนื่องจากท่านได้รับเงินเดือน
จากมหาวิทยาลัยเดือนละ ๑๕,๐๐ บาท จากการดารงตาแหน่งที่ปรึกษากฎหมายของมหาวิทยาลัย และตาม
มาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๕๗ กาหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งมี
สภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย (๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัย จานวน ๑๑ คน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
ด้ ว ยเหตุ ผ ลดั ง กล่ า ว ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ส นิ ท ชุ น ดี จึ ง ไม่ ใ ช่ บุ ค คลภายนอก
มหาวิทยาลัย และขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งแต่ปรากฏหลักฐานการ
เป็ นที่ปรึ กษาทางกฎหมายของมหาวิท ยาลัย ได้รับเงินเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท อย่างน้อยตั้งแต่วันที่ ๑๙
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๘) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี เป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา จานวน ๓ คน ได้แก่ รองศาสตราจารย์สุทิน สนองผัน
อาจารย์ ดร.สุดจิต หมั่นตะคุ และอาจารย์สุพัตรา จันทร์ศิริโพธา มีความเห็นว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี
เป็นบุคคลภายในมหาวิทยาลัย
เลิกประชุม เวลา ๑๗.๓๐ น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาพร โพคัยสวรรค์
นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข

ผู้จดบันทึก และตรวจรายงาน
ผู้พิมพ์
ผู้พิมพ์
ผู้ตรวจทาน

