การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันพุธที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น ๓ อาคารอานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รายนามผู้เข้าประชุม
๑. นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ
๔. ดร.กาพล วันทา
๕. ดร.คมศร วงษ์รักษา
๖. ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์
๗. นายประพันธ์ มนทการติวงศ์
๘. นายเรืองชัย เนตรปฐมพร
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม
๑๐. อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น
๑๑. อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์
๑๒. อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง
๑๓. อาจารย์ ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก
๑๔. อาจารย์ ดร.นาวิน คงรักษา
๑๕. อาจารย์สมชาติ เกตุพันธ์
๑๖. อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข
๑๗. นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์
๑๘. นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
๑๙. นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย แก้วศิริรัตน์
๒. อาจารย์ชดาทิพ ชูจิตร
๓. อาจารย์รุ่งนภา สิงห์สถิต
๔. อาจารย์ ดร.รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์
๕. อาจารย์ชลธิรา กาวไธสง
๖. อาจารย์สานนท์ เลาหบุตร
๗. อาจารย์นัฏกร สุขเสริม

นายกสภามหาวิทยาลัย
อธิการบดี
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการจากผู้บริหาร
กรรมการจากผู้บริหาร
กรรมการจากผู้บริหาร
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
รองอธิการบดี
นิติกร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

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

ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารเทศ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
อาจารย์วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
อาจารย์วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
อาจารย์วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
อาจารย์วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

๒
๘. อาจารย์รัชดาพร ฐานมั่น
๙. นายวุฒิกร ไชยพันธ์
๑๐. นางสาวรพินท์นิภา สุขสวัสดิ์

อาจารย์วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
นิติกร
นิติกร

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากประธาน
๑) ช่วงเช้าของวันนี้ ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากการประชุม
สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธุ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ จานวน ๔ ท่าน ได้มาพบเพื่อหารือ
กรณีศาลปกครองกลาง (ศาลชั้นต้น) ได้มีคาพิพากษาคดีหมายเลขดาที่ บ.๑๖๖/๒๕๕๗ คดีหมายเลขแดง
ที่ บ.๔๖๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (สภามหาวิทยาลัย)
ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เฉพาะส่วนที่วินิจฉัยว่า การสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมติในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธุ์ พ.ศ. ๒๕๕๕
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในการพบครั้งนี้ทาให้ได้ทราบข้อมูลต่างๆ เพิ่มมากขึ้น
๒) การเยี่ยมคณะ วันนี้ได้เยี่ยมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทาให้ได้รับทราบแผนการพัฒนา
Active Learning ของคณะซึ่ งอยู่ในกลุ่มที่ ต้อ งพั ฒ นา สาระสาคัญ ของแผนซึ่ง เกิ ดจากการเรียนรู้บทเรีย น
ความสาเร็จของคณะอื่น คือ คณะจะแต่งตั้งคณะทางานจานวน ๑๓ คน และใช้วง PLC ขับเคลื่อนเรื่อง Active
Learning วง PLC ช่วงแรกจะเป็นวงรวมก่อน ในระยะต่อไปจึงจะเป็นวงระดับสาขา Theme สาหรับการทา
PLC ในช่วงแรกๆ จะเน้นการเรียนรู้แผนการสอนที่เป็นตัวอย่างที่ดี
ถัดจากนั้น ได้มี การน าเสนอโครงการจัด การเรีย นการสอนที่ เป็ น Active Learning ด้ านการ
พัฒนาท้องถิ่น ซึ่งโครงการแรกเป็นเรื่องการอบรมทักษะด้านอาชีวอนามัย ซึ่งน่าสนใจ แต่ได้ให้ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมว่า ทาอย่างไรจะก้าวเลยไปกว่าการอบรม คือเป็นการทาให้เกิดมาตรฐานด้านความปลอดภัยขึ้นกับ
สถานประกอบการ อีกโครงการหนึ่งเป็นโครงการเรียนรู้เรื่องการจั ดทา Digital Media เกี่ยวกับท้องถิ่นจาก
การปฏิบัติจริง โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมาร่วมเรียนรู้ ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
เกี่ยวกั บการผลิตสื่ อว่ า ถ้าจะให้ เกิ ด Maximum Learning ต้ องมี ๓ เฟส คื อ ขั้ น Pre-production, Production,
และ Post-production และควรมีการเรียนรู้การจัดทาในลักษณะที่เป็น Interdisciplinary ช่วงสุดท้ายได้มี
การอภิปรายแต่ยังไม่สิ้นสุด คือเรื่องการพัฒนาคาอธิบายรายวิชาให้มีลักษณะเป็น Competency- Based
ที่ประชุมรับทราบ

๓
๑.๒ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากอธิการบดี
๑) คาวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ก.อ.ร.)
นายวุฒิกร ไชยพันธ์ นิติกร แจ้งว่า ตามที่ อาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด อาจารย์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่ บ้านจอมบึง ได้ยื่นหนั งสือ อุท ธรณ์ผ ลการพิจ ารณาเรื่อ งร้อ งทุก ข์ข องสภามหาวิท ยาลัย ราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ต่อคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ก.อ.ร.) และคณะกรรมการพิจารณา
วินิ จฉัยอุทธรณ์ และร้องทุ กข์ (ก.อ.ร.) ได้ พิ จารณาวินิ จฉั ยในการประชุ ม ครั้ง ที ่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อ วัน ที ่ ๑๖
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีมติให้ยกอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ ซึ่งมี ๓ ประเด็น ดังนี้
(๑) ผู้ อุ ทธรณ์ เรื่องร้องทุ กข์ ได้ ขอสมั ครสอนรายวิชาในหลักสู ตรประกาศนี ยบั ตรวิชาชี พครู
แต่ทางหลักสูตรไม่พิจารณาเลือกผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ให้สอนและไม่ได้แจ้งเหตุผลที่แท้จริงของการพิจารณาให้
ผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ได้รับทราบ
(๒) ผู้ อุ ทธรณ์ เรื่องร้องทุ กข์ได้ ร้องทุกข์ ว่า การพิ จารณาอาจารย์ผู้ สอนของหลั กสู ตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูไม่พิจารณาให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ให้มีสิทธิ
สอนก่อน แต่ไปพิจารณาอาจารย์อื่นหรืออาจารย์พิเศษซึ่งมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
(๓) ผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ได้ร้องทุกข์ว่า ไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
ไม่ ตอบผลการพิ จารณาหรือไม่ แจ้ งเหตุผลของการพิ จารณาให้ ผู้อุ ทธรณ์ เรื่ องร้องทุ กข์ ทราบในเวลาอั นควร
ก่อให้เกิดความเสียหาย ทาให้ผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์เสียโอกาสในการทาหน้าที่
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
๒) รายงานผลคดีศาลปกครองกลาง (คดีห มายเลขดาที่ บ.๑๖๖/๒๕๕๗ คดีหมายเลขแดง
ที่ บ.๔๖๒/๒๕๖๑)
นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์ นิติกร แจ้งว่าเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ศาลปกครอง
กลางได้มีคาพิพากษา คดีหมายเลขดาที่ บ.๑๖๖/๒๕๕๗ คดีหมายเลขแดงที่ บ.๔๖๒/๒๕๖๑ ระหว่าง นายสนม
ผิวงาม ผู้ฟ้องคดี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ ๑ กับพวก ๕ คน ผู้ถูกฟ้องดี เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับ
การที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคาสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมาเพื่อทราบและดาเนินการ
เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยศาลปกครองกลางได้มีคาพิ พากษาเพิ กถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
ในการประชุ ม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่ อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เฉพาะส่ วนที่ วินิ จฉั ยว่ า การสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมติในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธุ์ พ.ศ. ๒๕๕๕
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยให้มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่มีมติดังกล่าว คาขออื่นนอกจากนี้ให้ยก และให้คาสั่งทุเลา
การบังคับตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุมครั้ งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ยังคงมี ผลต่อไปจนกว่ าคดีถึ งที่ สุ ดหรื อศาลมี ค าสั่ งเป็ นอย่างอื่ น (รายละเอี ยดตามเอกสารประกอบการประชุ ม
แยกเล่ม)
๓) รายงานผลคดีศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขด าที่ อบ.๒๖๖/๒๕๕๘ (คดีหมายเลขด า
ที่ ๑๕/๒๕๕๘ คดีหมายเลขแดงที่ ๔๔/๒๕๕๘)

๔
นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์ นิติกร แจ้งว่าศาลปกครองเพชรบุรี ได้มีคาพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุด เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ในคดีหมายเลขดาที่ อบ.๒๖๖/๒๕๕๘ (คดีหมายเลขดาที่ ๑๕/๒๕๕๘
คดีหมายเลขแดงที่ ๔๔/๒๕๕๘) ระหว่างผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดาราวรรณ ญาณะนั นท์ ผู้ฟ้ องคดี กับสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ ๑ กับพวกรวม ๒ คน ผู้ถูกฟ้องคดี เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐออกคาสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (อุทธรณ์ คาพิพากษา) ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือ
คาสั่งเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เฉพาะส่วนที่มีมติให้
ดร.เชิดชัย ธุระแพง ดารงตาแหน่งผู้อานวยการส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และขอทุเลาการบังคับตาม
มติดัง กล่าว โดยศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยกับการที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง พิพากษายืน
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
๔) เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เดินทางเข้า
ตรวจเยี่ยมการดาเนินงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
พร้อมบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัด
ราชบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง คณะผู้บริหาร อาจารย์ และหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ
ในการตรวจเยี่ยมการดาเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มี ๓ กิจกรรม ดังนี้
(๑) เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. บรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิ ต
โดยมหาวิทยาลัยได้จัดนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ – ๔ ทั้งหมดจานวนประมาณ ๑,๐๐๐ คน เข้าฟังบรรยาย
(๒) การประชุมอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยได้รายงาน
การสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ที่ทรงสนพระราชหฤทัย
และทรงให้ความสาคัญกับการยกระดับการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อยกระดับการศึกษาให้ตรงกับความต้องการ
ของแต่ ล ะภู มิ ภ าค โครงการภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ พั ฒ นาท้ องถิ่ น มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏหมู่ บ้ านจอมบึ ง ได้ แ ก่
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โครงการพัฒนาหมู่บ้านสับปะรดด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์
และโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในชุมชนไทยมอญ นครชุมม์ เป็นต้น โครงการ
ตามยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู ได้แก่โครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสาหรับนักเรียน
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการยกระดับคุณ ภาพการศึกษาของเยาวชน
ในเขตพื้นที่ชายแดนภาคตะวันตก เป็นต้น และโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการศึกษา ได้แก่
โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ ๒๑ สาหรับนักศึกษาครู เป็นต้น โดยมี นายชยาวุธ
จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมประชุมด้วย
(๓) ช่วงบ่ายวันเดียวกันพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้ลงตรวจเยี่ยมพื้นที่พัฒนา
ชุมชนบ้านหนองจอก หมู่ที่ ๕ ตาบลหนองพันจันทร์ อาเภอบ้านคา ซึ่งเป็นผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ และโครงการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

๕
จากพืชเศรษฐกิจชุมชนสับปะรดจังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นโครงการที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐดาเนินงาน
วิจัยเพื่อตอบโจทย์พื้นที่ เนื่องจากสับปะรดเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดและขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI
ปัจจุบันมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากน้าส้มสายชูหมักจากสับปะรด
มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์และจัดทาโมเดลร้านค้าเคลื่อนที่สาหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปสับปะรด ถ่ายทอดองค์
ความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ตาบลบ้านคา เรื่อง ความสาคัญ ของการบารุงดินก่อนการลงหน่อพันธุ์
โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และการปลูกปอเทืองเพื่อลดต้นทุนและพัฒนาคุณภาพผลผลิต
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๓ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากกรรมการ
ไม่มี

๑.๔ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากเลขานุการ
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข ในฐานะที่ ได้รั บมอบหมายจากอธิการบดี ให้ ก ากั บดู แลงานจอมบึ ง
มาราธอน ขอแจ้ งว่า งานจอมบึ งมาราธอน ครั้งที่ ๓๔ ที่ จะจั ดขึ้ นระหว่างวั นที่ ๑๙ – ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ นี้
นับเป็นปีที่จะมีนักวิ่งมาร่วมวิ่งมากที่สุดเท่าที่เคยจัดมา คือประมาณ ๑๔,๗๐๐ คน เนื่องจากความประสงค์ของนักวิ่ง
ที่ต้องการจะเข้าร่วมวิ่งมีเป็นจานวนมาก แต่อย่างไรก็ตาม อธิการบดียังคงยืนยันนโยบายว่าปริมาณที่จะรับต้อง
สอดคล้องกับความสามารถที่จะรองรับได้ ซึ่งในปีนี้ มหาวิทยาลัยใช้พื้นที่ มหาวิทยาลัยในการจัดงานอย่างเต็มที่
โดยเมื่อเข้าเส้นชัยแล้ว นักวิ่งระยะฮาล์ฟ และมินิมาราธอน จะจัดให้อยู่ในบริเวณคณะวิทยาการจัดการ และ
ศูนย์ภาษาฯ ส่วนนักวิ่งระยะฟูลมาราธอน จะจัดให้อยู่บริเวณโรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวันกับบริเวณสนามกีฬา
ในนามของอธิการบดีขอเรียนเชิญท่านกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านให้เกียรติมาร่วมปล่อยตัวและร่วมงาน
โดยมหาวิทยาลัยจะมอบบัตร VIP แสดงเพื่อให้สามารถนารถเข้ามาจอดในมหาวิทยาลัยได้ตามเวลาที่กาหนด
อธิการบดี ให้รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมของงานเพิ่มเติม ดังนี้ วันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม จะเริ่ม
การรั บลงทะเบี ยนนั กวิ่ง และในช่ วงบ่ าย ตั้ งแต่ ๑๓.๐๐ น. เป็ นต้ นไป จะจั ดการแข่งขั น วิ่งของนั กเรี ยนระดั บ
ประถมศึ กษา และมัธยมศึ กษา วั นเสาร์ที่ ๑๙ มกราคม เวลา ๐๙.๐๐ น. พิ ธีอั ญเชิ ญ และแห่ ถ้ วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายอาเภอจอมบึงเป็นประธานในพิธี และในตอนเที่ยงวัน
เดียวกัน จะมีการพานักวิ่งไปทัศนศึกษาในจังหวัดราชบุรี วันอาทิตย์ที่ ๒๐ มกราคม เริ่มการปล่อยตัวนักวิ่ง ตั้งแต่
เวลา ๐๔.๐๐ น. ปล่อยตัวนักวิ่งมาราธอน เวลา ๐๕.๓๐ ปล่อยตัวนักวิ่งฮาล์ฟมาราธอน เวลา ๐๖.๐๐ น. ปล่อยตัว
นักวิ่งมินิมาราธอน และเวลาประมาณ ๐๖.๑๐ น. ปล่อยตัวขบวนเดินเพื่อสุขภาพ เส้นทางวิ่งจะมีการปิดถนนตาม
ระยะเวลาที่กาหนดเพื่อความปลอดภัยของนักวิ่ง โดยได้รับความร่วมมืออย่างดี ยิ่ง จากจังหวัดราชบุรี ตารวจภูธร
จังหวัดราชบุรี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตารวจภูธรจอมบึง ตารวจภูธรด่านทับตะโก และกาลังทหารจากกองพลพัฒนา
ที่ ๑ ที่ส่งกาลังมากกว่า ๖๐ นายมาช่วยปฏิบัติงาน เรื่องความปลอดภัยด้านการดูแลสุขภาพอนามัยให้กับนักวิ่ง

๖
ในการจัดงานครั้งที่ ๓๔ นี้ มหาวิทยาลัยถือเป็นสิ่งที่มีความสาคัญมากที่สุด โดยได้รับความร่วมมือจากแพทย์และ
พยาบาลในจังหวัดราชบุรี โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงเป็นแกนหลัก
ในการปฏิบัติหน้าที่ และการประสานงาน เรื่องการดูแล ต้อนรับ นักศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร นักศึกษาจิตอาสา
ในส่วนของมู ลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้ านจอมบึง คณะครู นั กเรียน และพี่ น้ องประชาชนตลอดเส้นทางวิ่ง รวมจานวน
มากกว่าหนึ่งพันคน เป็นจิตอาสาร่วมกันทางานบนความรู้สึกเป็นเจ้าของงาน และเป็นจิตวิญญาณของชาวจอมบึงที่
ผู้ที่มาร่วมงานย่อมสัมผัสได้ อีกเรื่องหนึ่งที่สาคัญมากเช่นกันคือการส่งเสริมให้คณาจารย์ได้วิ่งออกกาลังเพื่อสุขภาพ
ด้วย แต่ ว่าปี นี้ อาจไม่ทั น คิดว่าปีหน้าควรมี การพิ จารณาจัดให้ อาจารย์ได้ มีโอกาสวิ่งออกกาลังเพื่ อสุขภาพด้ วย
เพราะในช่วงการจัดงาน คณาจารย์เกือบทั้งหมดมีบทบาทหน้าที่ในการจัดงาน ไม่สามารถร่วมการแข่งขันได้
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ประธานขอให้ ที่ ป ระชุ ม ตรวจสอบรายงานการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ านจอมบึ ง
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่
๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีการแก้ไขหน้า ๒๘ ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑ ข้อความ
“พระสุนทร สุนทรโร” แก้ไขเป็น “พระสุนทร สุนฺทโร”
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข สืบเนื่องหน้า ๑๐ ตามที่ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี
จะมาตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงในวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น มีการเปลี่ยนแปลง
โดยท่านได้มาตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงในวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
๓.๒ อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข สืบเนื่องหน้า ๒๒ เรื่องการมอบอานาจคดีหมายเลขดาที่ บ.๑๖๖/๒๕๕๗
ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติมอบอานาจให้อธิการบดี อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น หรือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล
อุสายพั นธ์ เป็ นผู้ มีอ านาจดาเนิ นการแทนสภามหาวิทยาลั ยในการด าเนิ นคดี ปกครองในศาลปกครองสู งสุ ด
คดีหมายเลขดาที่ บ.๑๖๖/๒๕๕๗ และให้มีอานาจในการมอบอานาจช่วงให้พนักงานอัยการหรือผู้ประสานงานคดี
ไปดาเนินคดีแทนได้ จนกว่าคดีจะถึงที่สุด นั้น เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ศาลปกครองกลางได้มีคาพิพากษา
เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เฉพาะส่วน
ที่วินิจฉัยว่า การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมติในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่
๒ กุมภาพั นธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไม่ ชอบด้ วยกฎหมาย โดยให้ มีผลย้อนหลั งไปตั้งแต่ วันที่ มีมติดั งกล่าว คาขออื่ น

๗
นอกจากนี้ให้ยก และให้คาสั่งทุเลาการบังคับตามมติของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่
๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ยังคงมีผลต่อไปจนกว่าคดีถึงที่สุดหรือศาลมีคาสั่งเป็นอย่างอื่น
ผู้รับ มอบอานาจคดีห มายเลขดาที่ บ.๑๖๖/๒๕๕๗ อธิก ารบดี อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่ม ชื่น หรือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นสมควรดาเนินการอุทธรณ์ และได้ดาเนินการ
อุทธรณ์คดีดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วง
๔.๑ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วงจากสภาวิชาการ
๔.๑.๑ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาประจาภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
อาจารย์ ดร.เชิด ชัย ธุระแพง ผู้อานวยการสานักส่ง เสริมวิชาการและงานทะเบีย น
ชี้แจงรายละเอียดว่า ในภาคเรียนที่ ๒ ปีก ารศึกษา ๒๕๖๑ มีนักศึกษาสาเร็จ การศึกษาระดับ ปริญ ญาโท
จานวน ๗ คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จานวน ๗ คน และระดับปริญญาตรี จานวน ๙๒ คน ซึ่งคณะกรรมการ
ประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็น ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และผ่านความเห็นชอบ
จากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงเสนอให้สภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญ ญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับระดับปริญญาโท จานวน ๗ คน
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จานวน ๗ คน และระดับปริญญาตรี จานวน ๙๒ คน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๒

๔.๑.๒ พิจารณา ร่าง หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
อาจารย์รุ่งนภา สิงห์สถิต ชี้แจงรายละเอียดว่า สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้ดาเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการกาลังคนด้านสุขภาพของประเทศ และการจัดการคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมโรค ตลอดจนการ
ส่งเสริมสนั บสนุนการบูรณาการพั นธกิจ ด้ านวิจัย และบริการวิชาการเข้ากับ การจัด การเรีย นการสอน และ
ส่งเสริมการสร้างงานวิจัยและบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ ตอบสนองความต้องการของสัง คม และชุมชน
โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อคิดเห็นและเสนอแนะ ดังนี้

๘

๑) วิชาวิจัยและนวัตกรรมทางผู้สูงอายุ ควรมีความชัดเจนว่าจะเน้นงานวิจัยและนวัตกรรม
เกี่ยวกับวิธีการดูแลผู้สูงอายุ หรือเป็นวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับองค์ความรู้หรือวิธีการที่จะทาให้ผู้สูงอายุ
มีสุขภาพที่ดี มีอายุที่ยืนยาวขึ้น
๒) ควรเป็นหลักสูตรที่เน้นการปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นหลักสูตรที่สามารถส่งผลเรื่อง
การดูแลผู้สูงอายุให้เกิดขึ้นกับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
๓) ควรเป็นหลักสูตรที่ครอบคลุมมิติด้านอาหาร อารมณ์ และจิตใจของผู้สูงอายุด้วย
๔) ควรจัดทาคาอธิบายรายวิชาให้เป็น Competency- Based มากกว่าที่จะเป็น Content –
Based เพราะการออกแบบเป็นอย่างไร พฤติกรรมการสอนก็จะเป็นแบบนั้น
๕) ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเรื่องสังคมผู้สูงอายุ และความสาคัญของหลักสูตรนี้ในการ
รองรับสังคมผู้สูงอายุดังกล่าวให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาไม่เฉพาะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับรู้ รับทราบ
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข ศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณาจากอธิการบดี
๕.๑.๑ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย แก้วศิริรัตน์ ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีคาสั่งที่ ๒๓/๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะกรรมการประจาสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามความในข้อ ๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยคณะกรรมการประจา
คณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ ระบุ “กรรมการตามข้อ ๔ มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีก
ได้แต่จะดารงตาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ เว้นแต่กรรมการตามข้อ ๔(๑) (๒) และ (๕)” คณะกรรมการ
ประจ าส านั กวิ ทยบริ การและเทคโนโลยี สารสนเทศชุดดั งกล่ าวจึ งครบวาระการด ารงต าแหน่ งเมื่อวั นที่ ๒๒
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้การดาเนินงานของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างเรียบร้อย
และมีความต่อเนื่อง จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยคณะกรรมการประจาคณะ พ.ศ. ๒๕๔๘
สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
๑) ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒) นางสาวสุดารัตน์ เทียนน้อย
รองผู้อานวยการ

ประธานกรรมการ
รองประธาน

๙
๓) นายชัยณรงค์
๔) นายสุทธิรัตน์
๕) นางสาวนุชรี
๖) นางสาวสุชาดา
๗) นายอานวย
๘) นางสาวยุพดี
๙) นางสาวภคภัทร
๑๐) นางภิรมย์

พุ่มเชื้อ
ชื่นอารมณ์
บุญศรีงาม
ชั่งดวงจิตร์
บุญณรงค์
ฉิมอ่อง
เพิ่มพูล
โพธิคา

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนหัวหน้างาน
ผู้แทนหัวหน้างาน
ผู้แทนจากเจ้าหน้าที่
ผู้แทนจากเจ้าหน้าที่
หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

๕.๑.๒ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แทนตาแหน่งที่ว่าง
อาจารย์ชดาทิพ ชูจิตร ชี้แจงรายละเอียดว่า กรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ตามคาสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ ๓๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการเปลี่ยนแปลง
ดังนี้
๑) อาจารย์ชนกพร ขาวคา กรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้แทนประธานสาขาวิชา ได้พ้นจากการดารงตาแหน่งประธานสาขาวิชา และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ได้ดาเนินการให้มีการคัดเลือกกันเองเรียบร้อยแล้ว ได้ อาจารย์เนตรตะวัน โสมนาม เป็นผู้แทนประธานสาขาวิชา
๒) อาจารย์ภานุภรณ์ จันทร์สว่าง กรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้แ ทนจากคณาจารย์ ป ระจ า ไปด ารงต าแหน่ ง ประธานสาขาวิ ชาภาษาจี น (คบ.) และคณะมนุ ษยศาสตร์
ได้ดาเนินการให้มีการคัดเลือกกันเองเรียบร้อยแล้ว ได้ อาจารย์ชนกพร ขาวคา เป็นผู้แทนจากคณาจารย์ประจา
เพื่อให้ การดาเนินงานของคณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด าเนิ นการไปได้ ด้วย
ความเรียบร้อยและต่อเนื่อง โดยอาศัยอานาจตามความข้อ ๖ แห่ง ข้อบัง คับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง ว่าด้วย คณะกรรมการประจาคณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ ระบุ “ในกรณีที่ประธานและกรรมการพ้นจากตาแหน่ง
ก่อนวาระ ให้ทาการเลือกตั้งแทนตาแหน่งที่ว่าง โดยนาความในข้อ ๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่วาระของ
ประธานและกรรมการที่พ้นตาแหน่งนั้นจะเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน ” จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะว่า คณะกรรมการประจาคณะควรจัดประชุม
มากกว่าปีละ ๒ ครั้ง เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิในการพัฒนาคณะ
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คณะกรรมการประจา
คณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แทนตาแหน่งที่ว่าง โดยให้ดารงตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน ดังนี้
๑) อาจารย์เนตรตะวัน โสมนาม

ผู้แทนประธานสาขาวิชา

๑๐
๒) อาจารย์ชนกพร ขาวคา

ผู้แทนจากคณาจารย์ประจา

๕.๑.๓ พิจารณาแนวทางการไกล่เกลี่ยในคดีแพ่ง ศาลจังหวัดราชบุรี คดีหมายเลขดาที่
๑๐๕๘/๒๕๕๙ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๑๐๓/๒๕๖๐
อาจารย์ ช ดาทิ พ ย์ ชู จิ ต ร ชี้ แ จงรายละเอี ย ดว่ า ศาลจั ง หวั ด ราชบุ รี ได้ อ่ า นนั ด ค า
พิพากษา ในวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ คดีแพ่ง คดีหมายเลขดาที่ ๑๐๕๘/๒๕๕๙ คดีหมายเลขแดงที่
๑๑๐๓/๒๕๖๐ ระหว่างมูลนิธิประชานุเคราะห์ ราชบุรี โจทก์ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ ๑
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช ที่ ๒ จาเลย พิพาทเรื่องขับไล่ เรียกค่าเสียหาย
คดี นี้ ได้ สื บ พยานไปเมื่ อ วั น ที่ ๒-๓ ตุ ล าคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย ศาลได้ จ ดรายงาน
กระบวนพิจารณาในวันสืบพยาน วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ว่า “... อนึ่ง ก่อนสืบพยานศาลไกล่เกลี่ยคู่ความ
ทั้งสองฝ่ายแล้ว ฝ่ายโจทก์แถลงว่าจาเลยยอมคืนที่ดินพิพาทแก่โจทก์ โจทก์จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น
และยินยอมให้จาเลยที่ ๑ ใช้ทางพิพาทบางส่วนในการเข้าไปยังที่ดินของจาเลยที่ ๑ ผู้รับมอบอานาจของจาเลย
ทั้งสองแถลงว่าจะนาข้อเสนอดังกล่าวไปเสนอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยของจาเลยที่ ๑ พิจารณาก่อนจึง
บันทึกไว้ ” และศาลได้จดรายงานกระบวนพิจารณาในวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ว่า “…ผู้รับมอบอานาจ
จาเลยทั้งสองและทนายจาเลยทั้งสองแถลงร่วมกันว่า จาเลยทั้งสองขอนาข้อเสนอของโจทก์ที่แถลงไว้เมื่อวานนี้
ไปให้ที่ประชุมกรรมการบริหาร สภามหาวิทยาลัยจาเลยที่ ๑ พิจารณาก่อน ซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ ๙๐ วัน
จึงขอเลื่อนการอ่านคาพิพากษาออกไป สอบฝ่ายโจทก์แล้วไม่ค้าน พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คู่ความทั้ง สองฝ่าย
ประสงค์เจรจาและไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกัน หากตกลงกันได้จะเป็นประโยชน์แก่คู่ความทั้งสองฝ่าย กรณีมีเหตุ
สมควรให้เลื่อนไปนัดฟังคาพิพากษา วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๙ นาฬิกา ...”
ต่อมามหาวิทยาลัยฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อกฎหมายกรณีข้อพิพาท
เรื่องที่ ดิน ระหว่างมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ หมู่ บ้ านจอมบึ ง กับ มู ลนิ ธิประชานุ เคราะห์ ราชบุ รี เพื่อ ให้ พิ จารณา
ตรวจสอบวิ เคราะห์ ข้ อมู ล ข้ อดี ข้ อเสี ย ความเป็ นไปได้ ตามข้ อเท็ จจริ งและข้ อกฎหมาย และน าเสนอให้
มหาวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นแนวทางในการเจรจาประนีประนอมกับ มูลนิธิประชานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี ตามคาสั่ง
มหาวิทยาลัยที่ ๒๓๓๗/๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อกฎหมายกรณีข้อพิพาทเรื่องที่ดิน ระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกับมูลนิธิประชานุเคราะห์ ราชบุรี ฉบับลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะกรรมการพิ จ ารณาข้ อ กฎหมายฯได้ ประชุ มพิ จารณาและเสนอให้ มหาวิ ทยาลั ย
ทาหนังสือไปยัง มู ลนิธิป ระชานุเคราะห์ ราชบุรี เพื่ อ ขอให้ พิจารณาแนวทางไกล่เกลี่ยในคดีแ พ่ง และต่อมา
มหาวิทยาลัยได้ทาหนังสือถึง มูลนิธิประชานุเคราะห์ ราชบุรี เพื่อ ขอให้พิจารณาแนวทางไกล่เกลี่ยในคดีแพ่ง
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๕๖/๓๙๐๙ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อมูลนิธิประชานุเคราะห์ ราชบุรี
ได้ รับ หนั ง สื อ ดั งกล่ า วแล้ ว ยั ง ไม่ มี ห นั ง สื อ ตอบกลั บ มายั ง มหาวิ ท ยาลั ย ดั ง นั้ น คณะกรรมการพิ จ ารณา
ข้อกฎหมายฯ จึงเสนอมหาวิทยาลัยว่า ควรรอฟังผลคาพิพากษาจากศาลจังหวัดราชบุรี ในวันที่ ๒๙ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามหนังสือบันทึกข้อความของคณะกรรมการพิจารณาข้อกฎหมายฯ ที่ นตก.๒๕๖๒/๕ ฉบับลง
วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

๑๑
อธิการบดี ให้ข้อมูลว่า ตั้งแต่เริ่มต้นเกิดการพิพาทระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง กับมูลนิธิประชานุเคราะห์ ราชบุรี มหาวิทยาลัยได้พยายามดาเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยมาโดยตลอด
แต่ไม่เป็นผล
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๕) และ (๑๗) แห่งพระราชบัญ ญั ติ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิ ท ยาลั ย มี ม ติ รอฟั ง ผลค าพิ พ ากษาจากศาลจั ง หวั ด ราชบุ รี
คดีหมายเลขดาที่ ๑๐๕๘/๒๕๕๙ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๑๐๓/๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
๕.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๕.๒.๑ พิจารณาเลือกและแต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี ชี้แ จงรายละเอีย ดว่า ตามที่ส ภามหาวิท ยาลัยได้มีคาสั่ง ที่ ๓๓/๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สั่ง ณ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดาเนินการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ เรียบร้อยแล้ว
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๗ วรรคสอง แห่งข้อบังคับมหาวิ ทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ กาหนด “ให้คณะกรรมการสรรหา
พิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดี ซึ่งผ่านการสัมภาษณ์ตามข้อ ๗ (๔) จานวนสองชื่อ พร้อมข้อมูล
ที่เกี่ยวข้ องกั บการสรรหาทั้ งหมด เสนอต่ อสภามหาวิทยาลัยโดยเรียงตามล าดั บตัวอั กษร” จึงเสนอรายชื่ อ
ผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเรียงตามลาดับตัวอักษร ดังนี้ (รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
๑) อาจารย์ ดร.บุรินทร์ นรินทร์
๒) อาจารย์ ดร.ภูมินทร์ สุมาลัย
ก่อนที่จะมีการลงมติเลือกและแต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ประชุม
ได้มีการอภิปรายวิธีการเลือก และมีความเห็นสอดคล้องกันโดยไม่มีผู้ใดแย้งว่า ก่อนที่จะมีการพิจารณาเลือก
ขอให้ผู้ที่ผ่านการกลั่นกรองได้มานาเสนอวิสัยทัศน์คนละ ๕ นาที ในที่ประชุม และจากนั้นเป็นการตอบคาถาม
ส่วนวิธีการเลือก ที่ประชุมมีมติให้เลือกแบบลับโดยใช้บัตรเลือก
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามมาตรา ๑๘ (๙) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
และข้อ ๘ แห่ง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา

๑๒
คณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเลือกและแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.บุรินทร์ นรินทร์ ดารงตาแหน่งคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๕.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากนายกสภามหาวิทยาลัย
๕.๓.๑ พิจารณามอบอานาจคดีหมายเลขดาที่ บ.๓๖/๒๕๖๑
อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น ชี้แจงรายละเอียดว่า ด้วยศาลปกครองกลางเพชรบุรี ได้มี
คาสั่ง ให้สภามหาวิท ยาลัย ราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง ทาคาให้การในคดีป กครองหมายเลขคดี บ.๓๖/๒๕๖๑
ระหว่าง นายถาวร เส้งเอียด ผู้ฟ้องคดี กับ คณะกรรมการจรรยาบรรณ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยศาลให้ผู้ถูกฟ้องคดีจัดทาคาให้การแก้คาฟ้องพร้อมด้วยพยานหลักฐาน
ยื่นต่อศาลภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคาสั่งนี้ (รับคาสั่งวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) โดยผู้ฟ้องคดี
ได้ขอให้ศาลพิพากษามีคาสั่งเพิกถอนผลการพิจารณาของคณะกรรมการจรรยาบรรณ เนื่องจากเป็นการใช้ดุลพินิจ
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้การดาเนินคดีปกครองเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดความคล่องตัว ในการ
ประสานงานคดีแทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณามอบอานาจให้
บุคคลเป็นผู้รับมอบอานาจแทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงในการดาเนินคดีดังกล่าว (รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญ ญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติมอบอำนำจให้ อาจารย์ชดาทิพ ชูจิตร เป็นผู้มีอำนำจดำเนินกำร
ในศำลปกครองแทนสภำมหำวิทยำลัยในคดีหมำยเลขดำที่ บ.๓๖/๒๕๖๑ และให้มีอำนำจในกำรมอบอำนำจช่วง
ให้พนักงำนอัยกำรหรือผู้ประสำนงำนคดีไปดำเนินคดีแทนได้ จนกว่ำคดีจะถึงที่สุด
๕.๓.๒ พิ จ ารณาการปฏิ บั ติ ต ามค าพิ พ ากษาของศาลปกครองกลาง (คดีห มายเลขด า
ที่ บ.๑๖๖/๒๕๕๗ คดีหมายเลขแดงที่ บ.๔๖๒/๒๕๖๑) ระหว่างนายสนม ผิวงาม ผู้ฟ้องคดี กับสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ ๑ กับพวกรวม ๕ คน ผู้ถูกฟ้องคดี
อาจารย์ ดร.วินั ย ชุ่ มชื่ น ชี้ แจงรายละเอี ยดว่า ตามที่ ศาลปกครองกลาง (ศาลชั้ นต้ น)
ได้อ่านคาพิพากษา เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ในคดีหมายเลขดาที่ บ.๑๖๖/๒๕๕๗ คดีหมายเลขแดง
ที่ บ.๔๖๒/๒๕๖๑ ระหว่างนายสนม ผิวงาม ผู้ฟ้องคดี กับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ ๑ กับพวก
รวม ๕ คน ผู้ถูกฟ้องคดี เรื่องคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคาสั่ง
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ศาลปกครองกลางได้มีคาพิพากษาเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุม ครั้งที่
๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เฉพาะส่วนที่วินิจฉัยว่า การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมติในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธุ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
โดยให้มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่มีมติดังกล่าว คาขออื่นนอกจากนี้ให้ยก และให้คาสั่ง ทุเลาการบังคับตามมติ
ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ยังคงมีผลต่อไป

๑๓
จนกว่าคดีถึงที่สุดหรือศาลมีคาสั่งเป็นอย่างอื่น และเมื่อศาลมีคาพิพากษาดังกล่าวแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (สภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง) ย่อมมีหน้าที่ต้องดาเนินการเพื่อนารายชื่อของผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นคู่กรณีตาม
คาพิพากษาของศาล กราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป
ซึ่งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ดาเนินการนารายชื่อกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดของผู้ฟ้องคดี ขึ้นทูลเกล้าเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ตามคาสั่งศาล
ปกครองสู ง สุ ด คบ.๑๖๔/๒๕๕๘ ของคดีดั ง กล่ าวแล้ว แต่ ก ารที่ ไ ม่ สามารถด าเนิ น การต่ อ ไปได้ เนื่ อ งจาก
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นในเรื่องนี้โดยสรุปว่ากรณีนี้มีประเด็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับ
กระบวนการสรรหา และจานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ได้มีข้อสั่งการให้ขอหารือไปยังสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อให้ได้ข้อยุติ ต่อมาสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาได้แจ้งผลการพิจารณา สรุปความว่า การดาเนินกระบวนการสรรหาและคัดเลือกรายชื่อกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงชุดดังกล่าว ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา ๑๓
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ด้วยเหตุนี้การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายมาแล้วตั้งแต่ต้น และมีผลทาให้มติ
ของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้ งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่เห็นชอบบัญ ชี
รายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ จัดทาขึ้น และได้คัดเลือกบุคคลตามบัญ ชีรายชื่อดังกล่าวเป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วย นอกจากนี้การที่สภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีมติในการประชุม
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ให้นารายชื่อชุดของผู้ฟ้องคดีทั้ง ๑๑ ราย ยกเว้น รายรองศาสตราจารย์ ดร.วรชัย เยาวปาณี ซึ่งเสียชีวิตแล้ว
ขึ้น เสนอโปรดเกล้า ฯ แต่ง ตั้ง ตามหนัง สือ ส านัก บัง คับ คดีป กครองด่ว นมาก ที ่ ศป ๐๐๑๔/ธ ๘๗๗
ลงวั นที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การด าเนินการตามค าสั่ งของศาลปกครองสู งสุ ด ซึ่งไม่ สอดคล้องกั บ
จานวนกรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยผู้ทรงคุ ณ วุฒิ ตามที่ ได้บั ญ ญั ติ ไว้ ในมาตรา ๑๖ (๕) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๕๗ มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อีกประการหนึ่ง ซึ่งเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้พิจารณาและมีข้อ สัง่ การให้สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงดาเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ให้ถูกต้องคามกฎหมาย
ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา จึ ง ขอส่ ง คื น เรื่ อ ง ตามหนั ง สื อ ของส านั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙(๕).๙/๔๔๕๔ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาดาเนินการเพื่อปฏิบัติตามคาพิพากษาของศาลปกครองกลางในคดีดังกล่าว (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม แยกเล่ม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๗) แห่งพระราชบัญ ญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติดาเนินการตามคาพิพากษาของศาล โดยมอบให้คณะกรรมการ
กลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาการดาเนินการตามคาพิพากษาของ

๑๔
ศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดาที่ บ.๑๖๖/๒๕๕๗ คดีหมายเลขแดงที่ บ.๔๖๒/๒๕๖๑ และเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาการดาเนินการต่อไป
วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ดังนี้
- ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เป็นวันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
- ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เป็นวันพุธที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เลิกประชุมเวลา ๑๘.๒๓ น.
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